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SZENÁTUSI HÍREK – 2018. február
Februári mottóimat a római filozófustól,
Senecától vettem: „Ne annyit markolj,
amennyit akarsz, hanem amennyit a kezedben tudsz tartani.” „Arra kell törekednünk, hogy a bűnök étvágygerjesztőit a lehető legnagyobb ívben kikerüljük.”
„Jellemét mindenki maga szerzi, a hivatalt a véletlen szabja rá.”
Kedves Olvasóim!
Az év első hónapjának legfontosabb feladata mindig a költségvetés végső formájának kialakítása, összeállítása és elfogadása. Ez volt az első költségvetés, ami
már a számomra fontos alapelvek szerint
készült és amivel természetesen képviselőtársaim is egyetértettek. Nagy munka volt, sokat tanultam, de úgy gondolom,
megérte. Az előkészítő munkálatok természetesen már ősszel megkezdődtek.
Intézményvezetőim és munkatársaim
munkájával maximálisan meg vagyok elégedve. Az ember munkájának egyik legfontosabb elismerése a fizetése. Sajnos
itt komoly lemaradások voltak, néhány
intézményben hosszú évek óta nem volt
fizetésemelés. Ezen változtatni kellett.
Nagy örömmel tölt el, hogy valamennyi
munkatársam fizetését emelni tudtam,
képviselőtársaim egyetértésével.
Itt található az egyik fontos eltérés a
korábbi költségvetésektől.
A 2017-ben elnyert azaumi pályázatok
megvalósítása idén tavasszal kezdődik és
várhatóan 2019 nyár végére, ősz elejére
készül el. Ezzel a római tábor az ország
egyik legkiemelkedőbb attrakciója lesz.
A másik jelentős eltérés csakúgy, mint
tavaly a jutalmaknál, mindössze az intézményvezetők bérét határoztam meg és az
elkölthető keretet. Ezen belül a munkatársaik illetményét ők állapították meg.
Ők ismerik munkájukat. Differenciáltan,
felelősen csak ők tudnak dönteni. Ugyan
ez történt a fejlesztések, beruházások területén is: a keretösszegen belül ők súlypontoznak. Egy éve, amikor átvettem a
település irányítását (még ügyvezető polgármesterként) részletesen írtam vezetői
ars poeticámról. Úgy gondolom munkatársaim ezt teljes mértékben elfogadták
és felelős vezetői területeiknek. Döntéseiket elfogadom és támogatom.

A harmadik lényeges változás a költségvetés koncepciójánál az almásfüzitői
település rész fejlesztése. Hosszú, több
évtizedes, testületeken átívelő mulasztást, hibát kell kijavítani. Évek során át
tartó folyamat kezdődik, de bízom benne, hogy a jószándék rövid időn belül
mindenki számára láthatóvá, érezhetővé
válik. Már a tavalyi évben is lényegesen
több esemény, rendezvény, parkrendezés
zajlott a településrészen, mint korábban,
de ez majd építményekben is látszani
fog. Ahogy eddig is mondtam, türelmet
kérek, mert egyszerre nem tudjuk a több
évtizedes lemaradást bepótolni, de képviselőtársaim velem együtt ezt fogadták el
követendő irányként.
Lássuk a számokat:
Bevételek: 635.182.000 forint. Kiadások: 797.147.000 forint. A költségvetési
hiány összeg: 161.965.000 forint. A hiány
belső fedezésére 2017. évi maradványból
37.644.000 forint, a forgatási célú értékpapírokban lekötött összegből 124.321.000
forint pénzeszköz kerül felhasználásra.
Fontos döntés történt még január végén: rendkívüli testületi ülésen testületünk újabb 5 évre meghosszabbította
Bekéné Magyar Melinda intézményvezetői megbízatását.
Jó hírekkel fejezem be idei első cikkemet.
Több év után újra hentesbolt nyílt Almásfüzitőn, és nem is akármilyen. Sokat
dolgoztunk rajta munkatársaimmal, de
úgy gondolom, megérte. Nem kell többet Komáromba, vagy Tatára menni, ha

Radnóti Miklós: Tél
Hóbafagyott levelet
kaparász dideregve a szellő.
Duzzadt, mint tele zsák:
hóval telik újra a felhő.
Nincsen csillag, a fák
feketéllő törzse hatalmas.
Megfagy az őz nyoma is.
Készül le a völgybe a farkas.

finomságokra vágyunk. Aki volt már bent
és kipróbálta nagyon finom, gusztusos és
házias termékeiket biztosan egyet ért velem. A boltvezető arról tájékoztatott, hogy
a meglévő kínálat (marhahús, disznóhús,
baromfi, füstölt termékek, belsőségek, és
egyéb termékek) mellett húsvét környékén birka és bárányhús is lesz. Az utóbbira viszont majd fel kell iratkozni.
Tavaly két 100 éves füzitőit tudtam köszönteni, idén három 90 évest. Közülük az
első Naszályi Lászlóné volt, akinél február 12-én tettünk születésnapi látogatást.
Szenátor
(Beró László polgármester)
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VÁLASZTÁSI HATÁRIDŐK
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2018. április 8.
napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. A választással kapcsolatos fontosabb eljárási határidőket
és határnapokat az Almásfüzitői Helyi
Választási Iroda az alábbiak szerint ismerteti.
Névjegyzéki kérelmek
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb
2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár
értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig küldte meg.
Aki nem kapott értesítőt, keresse fel a
Helyi Választási Irodát, ahol a település szavazóköri névjegyzékébe felveszik
munkatársaink, amennyiben megfelel a
jogszabályi feltételeknek.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához. Az átjelentkező választópolgár
2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
2018. április 8-án legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
Az értesítő, valamint a szavazóköri
névjegyzék tartalmazza a választópol-

gár nemzetiségének megjelölését, ha a
választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme
alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő
hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig
kell megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig
módosíthatja az adatokat. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
legkésőbb 2018. március 31-én 16.00
óráig kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékből.
A Nemzeti Választási Iroda a levélben
szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb
2018. március 24-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A levélben szavazók
névjegyzékéből törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. április
1-jén magyarországi lakcímet létesített
Választási kampány
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig
tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen
– választási kampánytevékenység 2018.
április 8-án nem folytatható. 2018. április 8-án választási gyűlés nem tartható.
2018. április 8-án politikai reklámot nem
lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást

végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április
8-án nem léphet be. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. május 8-án 16.00 óráig köteles
eltávolítani.
Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A külképviseleten 2018. április 8-án, helyi
idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet
szavazni. A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a
szavazatát tartalmazó válaszborítékot a
Nemzeti Választási Irodába juttathatja el
úgy, hogy 2018. április 7-én 24.00 óráig
megérkezzen, vagy 2018. március 24-től
minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra
között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy 2018.
április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. A postai
szolgáltató a legkésőbb 2018. április 5-én
belföldön felvett vagy átvett válaszborítékot 2018. április 7-én 24.00 óráig kézbesíti
a Nemzeti Választási Iroda részére.
A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában
2018. április 11-én 16.00 óráig tekinthető meg.
Részletes tájékoztatásért látogassa
meg a www.almasfuzito.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő Helyi Választási Irodához.
Almásfüzitő, 2018. február 21.
Dr Szeidl Bernadett
a Helyi Választási Iroda vezetője

Dinamikusan fejlődik Almásfüzitő
Örömmel mondhatom, eredményes
időszak áll mögöttünk, hiszen az elmúlt
években Almásfüzitőn is számos régóta
várt beruházás valósulhatott meg. Bízom abban, hogy a jövőben további forrásokat tudunk lehívni az újabb tervek
megvalósítására – értékelte a korábbi
éveket Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a
térség országgyűlési képviselője.
Folyamatosan fejlődünk. Vitathatatlan,
megyei szinten óriásit léptünk előre a
foglalkoztatottság terén, de javultak a
közszolgáltatások, az egészségügyi in-

tézmények, fejlődtek az iskoláink is.
Rengeteg beruházás indult el és fejeződött már be kormányzati segítséggel a
környéken és országszerte is – jelentett
ki Czunyiné Dr. Bertalan Judit. A település országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a közelmúltban jelentős előrelépések történtek Almásfüzitőn is.
Almásfüzitő büszke lehet: a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programban sikeres, több mint 157 millió forintos pályázatnak köszönhetően a római
tábor tovább fejlődhet, és felzárkózhat a
21. század modern múzeumaihoz. „Em-

lékszem a parádés felvonulásra, mikor a
létesítményt átadtuk. Akkor azt kértem a
füzitőiektől és az önkormányzattól, hogy
tegyük a tábort a történelem tanítás és
az iskolai élmények gyarapításának helyévé. Mert semmi sem ad nagyobb tudást, mint a tapasztalás és a felfedezés
öröme. Nagy büszkeség, hogy a pályázat
segítségével most ez megvalósul” – tette
hozzá a képviselő asszony.
A régi római hagyományokra építve
valósul meg az EFOP pályázatán nyertes
projekt is. „Csaknem 25 millió forintot
fordíthat a szabadidő központ és könyv-
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tár csoportfoglalkozások, témanapok,
táborok, versenyek és vetélkedők megvalósítására, melyek a múlt megismertetése révén hozzájárulnak ahhoz, hogy
a kézművesség, és a hagyományok ápolása beépüljön a mindennapokba” – ismertette. A római kori tábor fejlesztését
segíti elő a felvidéki Izsával közösen benyújtott nyertes pályázat is. „A 211 millió
forintos támogatásból befejezésre került
az erőd északi része – cölöpkerítésekkel,
megépül egy interaktív bemutatótér és
egy látványkonyha is. Almásfüzitőn felépítenek továbbá négy korhű lakóházat,
elkészül egy fűzfalabirintus és játszótér
is a már a meglévő attrakciók mellé. Így
igazán teljessé válik a fiatalok számára
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a hagyományőrzés, a kikapcsolódás, a
tudásgyarapítás lehetősége” – fejtette ki.
Almásfüzitő országgyűlési képviselője
kiemelte, külön öröm, hogy a turisztikai,
nagyobb volumenű beruházásokon kívül
a település képe is folyamatosan fejlődik.
„Ehhez több kisebb fejlesztés is hozzájárult. Az adósságkonszolidációból nem
részesülő önkormányzatoknak nyújtott
kormányzati támogatásnak köszönhetően 53 millió forintos támogatást nyert el
a kormánytól, amelyből napelemek kerültek a polgármesteri hivatal és a művelődési ház tetejére, illetve megújult a
Fekete István Általános Iskola melletti
park és temető” – summázta. Hozzátette, a jövőben is kiemelt célja az ezek-
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hez hasonló fejlesztések elősegítése a
településen és a térségben egyaránt,
és bízik abban, a mostani beruházások
mellett további forrásokat tud majd bevonni Almásfüzitő fejlesztésére a község önkormányzata. „Van még dolgunk,
vannak még megvalósításra váró álmok.
A jövő kihívásai között nem csak a már
folyamatban lévő projektek megvalósítása szerepel, hanem az újabb fejlesztések
által a megyében érzékelhető növekvő
gazdasági erőnek a fenntartása és jövőbeni továbbvitele is. Megerősödtünk, ezt
az erőt most meg kell tartani, és a jövőben arra használni, hogy Almásfüzitő
és a térség megmaradását és fejlődését
szolgálja” – zárta.

35 éve a köz szolgálatában
2017. december 15-én az
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, Szűcs Mária Magdolna 35. éves jubileumi
évfordulóját ünnepeltük.
A 35 év közszolgálatból
30 évet itt, Almásfüzitőn
munkálkodott. A település
jegyzője a közfeladatok
ellátásában töltött évek
elismeréséül
oklevelet
nyújtott át munkatársunknak, és jubileumi jutalomban is részesítette.
Szűcs Mária Magdolna
1980-ban fejezte be középiskolai tanulmányait a
Tatabányai Közgazdasági
Szakközépiskolában. Első
munkahelye az Észak-dunántúli Víz- és Csatornaművek vállalt volt, majd
1981-ben
áthelyezéssel
került a Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési
Vállalathoz. 1982-től a Tatai Polgármesteri Hivatalban adminisztrátorként kezdett dolgozni a közigazgatásban. Az 1988. évet már Almásfüzitőn
kezdte, ügyviteli munkakörben. Kinevezését Fekete Józsefné az akkori Almásfüzitő Községi Tanács VB Szakigazgatási
Szervének vezetője írta alá, február 1.
napján.
Magdika az eltelt 30 év alatt nagyon
sok változást, átszervezést megélt itt
Almásfüzitőn a hivatalban. A tanácsrendszert felváltotta az önkormányzatiság, a járások megszűnésével a községi
hivatalok nagyobb szerepvállalása volt
jellemző a közigazgatásban. 1992-ben

alakultak a polgármesteri hivatalok,
munkatársunkat igazgatási ügyintéző
munkakörbe sorolták át, munkáltatója
a polgármester lett. Később újabb szervezeti változások következtek, a hivatal
dolgozói köztisztviselői kinevezést kaptak, és a vezetőjük 1996-ban már a jegyző volt. A polgármesterek és a jegyzők
váltották egymást, a hivatal új épületbe költözött, és Magdi mindez idő alatt
szorgalmasan és kitartóan látta el a
feladatait, haladt előre a hivatali „ranglétrán”. Ügykezelőből előadó, majd főelőadó vált, közigazgatási alapvizsgát,
majd anyakönyvi szakvizsgát tett. A he-

lyi feladatellátás képzett
szakembereket
igényel,
akik folyamatosan követik
a jogszabályváltozásokat,
és naprakész tudással
rendelkeznek.
Magdika
az eltelt évek alatt tanfolyamokon, továbbképzéseken vett részt, új
informatikai rendszerek
kezelését tanulta meg. Ismeri a lakosság nagy részét, tudja ki, mikor költözött a településre, hiszen
ő vezeti a népességnyilvántartást.
Anyakönyvvezetőként ő értesül az
újszülött babákról, és
a szomorú halálhír is
hozzá érkezik, hagyatéki előadóként jár el.
Az örömteli családi eseményeken, esküvőkön is
ő képviseli a hatóságot.
Ha egy régi iratot kell keresni, csak szólnunk kell
Magdinak, és az irattárban
megtalálja. Iktat, postáz,
ha kell, helyettesíti a kollégákat, segíti
a jegyző munkáját a választások megszervezésében.
Felsorolni sem lehet az eltelt 30 év
alatt a község érdekében végzett elhivatott, lelkiismeretes, szolgálatkész munkáját. Köszönjük, hogy e gyorsan változó
világban van olyan munkatársunk, aki
ennyi éven keresztül egy munkahelyen
dolgozik, és minden változás és nehézség ellenére is kitartásával és lojalitásával példát mutat az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban! További munkájához
jó egészséget és sikereket kívánunk!
Dr Szeidl Bernadett jegyző
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Az iskola életéből

Az idei Fekete István Hét első napján,
Anikó néni ötlete alapján, plüsskutyus
kiállítás megtekintésére volt lehetősége
a gyerekeknek és felnőtteknek. A kiállításnak a könyvtár adott otthont. Anikó
néni ötletes kutyaállomásokat állított
össze a kisdiákok által behozott kutyusokból és nagyon sok tanulságos idézet
emlékeztetett minket arra, hogy milyen
aranyosak, hűségesek és szeretnivalók
ezek a szőrgombócok.
„Ribizke – mint minden magányos
ember – szól egy pár szót a kutyához,
és a kutya a farkát csóválja, a szeme
nevet, mert szereti az emberi hang lágy
hullámzását, legfőképpen pedig szereti
azt a simogató valamit, ami a hang mögött van. És szereti a gazdája szemét
is, amelyben annyi erő van, parancsolás, néha harag, de sokszor vidámság,
és ha még a kezét is a fejére teszi, akkor valami lágy reszketés szalad végig
egész testén, és nyüszíteni kell a boldogságtól.” (Fekete István: Téli berek.
Részlet)
Ezen a napon megemlékeztünk a Magyar Kultúra napjáról is. Ez alkalomból a könyvtárban Tarics Péter tanár úr
mondott néhány gondolatot a kultúra
ápolásának fontosságáról, és felidézte a
Himnusz keletkezésének körülményeit.
Bemutatott egy dokumentum másolatot
Kölcsey Ferenc Himnusz kéziratáról, és
Erkel Ferenc kézzel írt Himnusz kottájáról. A megemlékezés végén meghallgattuk nemzeti imádságunkat.
Ugyanezen a délutánon került megrendezésre a felső tagozatosok „szépolvasó” versenye, amelyen Fekete István
műveiből olvastak fel részleteket. Mindenki emléklapot kapott, Oláh Regina és
Horváth Hanna 5. o. tanulók könyvjutalomban is részesültek.
Kedden került sor az alsó tagozatosok szavalóversenyére, amelyen a versek az állatokról szóltak. A bevezetőben
elhangzott, hogy Fekete István életében
is fontos volt, és műveiben is gyakran
megjelent a hűséges társ, a kutya, aki
önmagánál is jobban szereti, tiszteli a
gazdáját. Az 1-2. o. korcsoportban Molnár Dániel (2. o.) ért el I. helyezést, és
Kovács Rubina (1. o.) és Hosszú jázmin

Csenge (1. o.) tanulók II. helyezettek
lettek. A 3-4. osztályosok közül Dudás
Bence (4. o.) lett az I. helyezett. Minden
résztvevő emléklapot, a díjazottak pedig oklevelet és könyvjutalmat kaptak.
A zsűri elismerően nyilatkozott minden
produkcióról, megdicsérte a gyerekek
bátor kiállását, hibátlan szövegmondását és a sok szép, ember – állat kapcsolatról szóló verset. Bíztatta és bátorította a résztvevőket, hogy továbbra is
szeressék a verseket, elbeszéléseket,
tanuljanak meg minél többet, és máskor is szerezzenek a hallgatóságnak
ilyen szép délutánt.
Szerdán vendégeket is fogadtunk.
A járásból összesen 8 csapat részvételével rendeztük meg a hagyományos
„Fekete István Kupa” teremlabdarúgó tornát. A győztes egy évig őrizheti a
vándorkupát, melyet most a Komáromi
Petőfi Sándor Általános Iskola csapata
nyert meg.
A második helyezést a Szőnyi Bozsik
József Általános Iskola csapata, III. helyezést a Komáromi Feszty Árpád Általános Iskola csapata szerezte meg. A mi
focistáink a IV. helyen zárták a versenyt.
A torna gólkirálya Szűcs Patrik (Feszty), a
legjobb mezőnyjátékos Tóth Béla Bence
(Petőfi) és a legjobb hazai játékos Fekete
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Fekete Istvánra emlékeztünk
Hagyományainknak megfelelően ebben
az évben is rendezvénysorozattal tisztelgünk iskolánk névadója, Fekete István előtt.

A lmásfüzitői H írek

Dávid (8. o.) oklevelet kapott. A verseny
mindig nagyon jó hangulatban zajlik, a
résztvevő csapatok szívesen jönnek hozzánk játszani. Ehhez talán az is hozzájárul, hogy a meccsek közti pihenőidőben
szendviccsel és üdítővel kedveskedünk a
vendégeknek.
Az emlékhét zárásaként január 25én, Fekete István születésnapján az aulában röviden megemlékeztünk arról,
miért éppen az Ő nevét választottuk
névadónknak 20 évvel ezelőtt. A természet szeretete az írónál, nálunk a
természet közelsége, a gazdag növény
és állatvilág, a Duna – part jelenléte
összetalálkoztak. Ma is azt valljuk, a
minden korosztály számára élményszerű olvasmányt kínáló Fekete István
életmű alapján jól döntöttünk, és valljuk: „A természetbe belefér az egész
élet.” Kálmán Lászlóné megemlékező
gondolatai után a diákönkormányzat
képviselői megkoszorúzták az író emléktábláját. Ezután a rajzpályázat eredményhirdetése következett. A díjakat
Sándor Ilona festőművész adta át, aki
a zsűri munkájában a rajzok értékelésében is részt vett. A pályázatra 50 alkotást készítettek tanulóink, zömében
alsó tagozatosok.
Az 1. osztályosok közül I. díjat Szorg
Hanna Lili, II. díjat Teklovics Lilla, III.
díjat Pokornyi Levente Gábor; a 2. osztályosok közül I. díjat Huszár Hanna, II.
díjat Ferge Diána, III. díjat Bencze Norina; a 3. osztályosok közül I. díjat Kovács
Atina Beáta, II. díjat Vízkeleti Réka, III,
díjat Pálmási Kristóf, különdíjat Varga Petra Nóra; a 4. osztályosok közül
I. díjat Szűcs Fanni Lilla, II. díjat Szegi
Nóra, III. díjat Szecsődi Bence, különdíjat Takács Gábor Áron; az 5. osztályosok
közül I. díjat Magyar Mira Luca, II. díjat
Farkas Ágnes, III. díjat Oláh Regina Viktória, különdíjat Farkas Petra kapott.
Minden helyezett tanuló oklevelet és jutalomkönyvet vehetett át.
A szépíró versenyt a 2-4. o. tanulók között hirdettük meg. Legszebben író diákjaink Huszár Hanna (2. o.), Szabó Dalma
(3. o.) és Keszeg György Mátyás (4. o.)
oklevelet, ceruzát és tollat kaptak ajándékba.
Nagyon örülünk, hogy ebben az évben
is sok tanuló vállalkozott a megmérettetésre, és előadásával, pályamunkájával
hozzájárult, hogy egy eredményes, szép
hetet tudtunk megvalósítani.

Február 9-én délután farsangra hívta
tanulóinkat a Szülői Szervezet. Mi viszont már reggel korán útnak indultunk
Komáromba egy előfarsangra. Hogy
kikkel és miért? A Komáromi DSB erre
a napra tűzte ki a II. korcsoport számára
a Focifarsangot, ami a körzet egyik legnagyobb hagyományokra visszatekintő
járási rendezvénye.
Már 8-kor meccsünk volt. A komáromi
Petőfivel kezdtünk. Döcögősen indult, aztán meg sima győzelem lett a vége. 5:1re nyertünk. Kis pihenő után edzőmeccs
jellegű mérkőzésen 12 rúgott góllal, kapott gól nélkül leigáztuk az ácsi Gárdonyit. Utolsó csoportmeccsünk a Mocsai
Arany János Általános Iskola csapata
volt. Ellenük is nyertünk 2:0-ra, így csoportelsőként vártuk, ki lesz az ellenfelünk
a döntőben. A másik csoport győztese
hasonlóan a mienkhez a 100 százalékos
Feszty iskola lett, akik az előző évi Diákolimpia Országos 3. helyén végeztek.

Gyorsan
pontot
tettünk az I-re. Az
első percben Járfás Barni labdát
szerzett és egy
óriási gólt ragasztott az ellenfél kapujának jobb felső sarkába. Ettől
kezdve hatalmas
küzdelem folyt a
pályán. A mieinket
dicséri, hogy ellenfelünk kapura
sem tudott lőni a
meccsen. Maradt
az 1:0. Almásfüzitőre került a KUPA,
amit 8 csapat közül érdemeltünk ki.
Csapatunk erénye, hogy csupán 1 gólt
kapott. Büszkén álltak a fiúk az eredményhirdetésnél, hogy nyakukba akas�szák a győztesnek járó aranyérmet és a
csapatkapitány Szecsődi Máté magasba
emelte a kupát. Hab a tortán, hogy egy

különdíj is a mienk lett. Szecsődi Bence
13 gólt lőtt a meccseken, amivel elhódította a gólkirályi címet is. És lássuk
kik okozták ezt a gyönyörű sikert: Kiss
Viktor, Szecsődi Máté, Szecsődi Bence,
Járfás Barna, Takács Gábor Áron, Oláh
Zoltán és Bakonyi Dávid.
Juni Béla testnevelő

Hangverseny a Fekete István Általános Iskolában
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
– Ifjúsági Koncertsorozat 2. előadására került
sor február 19-én az iskolánkban. A mostani
koncerten a budapesti
In Medias Brass rézfúvós kvintett előadásában
„Mesék az arany hangszerek
birodalmából”
címmel szólaltak meg a
zeneművek.
A két trombita, kürt, harsona és a tuba a rézfúvós
zene sok területéből adott
ízelítőt. Az együttes egyik
tagja mesekeretbe szőve mutatta be az egyes
hangszereket, és mintha
egy király udvartartásának muzsikusai
lennének, különféle eseményekhez, alkalmakhoz kötődő zenéket szólaltattak
meg: fanfárzenét, bevonulási zenéket,
bálokban elhangzó tánczenét, vadászaton
alkalmazott kürtjelet, esküvőn, vacsorán
felhangzó dallamokat… hallhattunk.
Az egyes hangszerek bemutatásánál,
annak jellegzetességeit, hangterjedelmét, a billentyűk szerepét is megmutatták nekünk. Többek között halottunk rövid, szignálszerű, bevonulási dallamokat.

Elmesélte a narrátor, hogy a város őrtornyából megszólaló fanfár által játszott
dallamból lehetett tudni, hogy vendég
érkezik, egy jó barát, esetleg ellenség,
rangos személy, vagy csak egyszerű követ
közelít-e, esetleg tüzet észlelt-e a jelzést
adó. A vadászatban is fontos közlendőket
továbbítottak egymás felé a résztvevők
erre leginkább a kürtöt használták, és vadásztársaságok ma is ismerik a kürtjeleket. Mi is meghallgattuk Weber: A bűvös
vadász c. operájából a vadászkórus dalla-

mát. Felhangzott
a mindenki által
ismert Nászinduló, mely Vágner
szerzeménye. Az
operákat
kísérő
zenekarokban is
nagyon fontosak
a fúvós hangszerek. Ízelítőképpen
Mozart: Figaró házassága c. operájából játszottak el
egy ária részletet,
amelyben a tuba
játszott igen virtuóz dallamot.
Az egyházi zenében is gyakran
feltűntek a rézfúvós hangszerek,
példaként egy Bach által írt korál dallamot játszottak el nekünk. Vittorio Monti
híres csárdását nagyon sokféle zenekari
összeállításban hallhatjuk, kedvenc darabja minden hangszeresnek, most ezt
is hallhattuk a művészek előadásában.
Nagyon változatos, sokféle stílust bemutató előadásukkal nagy sikert arattak,
nagy tapssal köszöntük meg a muzsikájukat. Néhány tanuló az előadás után még
aláírásokat gyűjtött be a művészektől.
Pinczehelyiné Csordás Katalin
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A januári tevékenységek során a gyermekek az évszakokkal, hónapokkal,
napokkal ismerkedtek meg. Beszélgettünk a téli időjárásról, öltözködésről, a
betegségek megelőzésének fontosságáról. Minden csoportban egy kiválasztott
nap a „gyümölcsnap”. Ezen a napon a
gyermekek egy-egy gyümölcsöt hoznak.
A gyümölcsökből elkészített gyümölcssalátát rendszeresen jóízűen fogyasztják el.
Zöld óvoda és Madárbarát óvodaként
fontos feladatunk a madarak téli védelme és folyamatos etetése.
A „Kézműves” hét alkalmából a Könyvtárban is kézműveskedhettek a gyermekek. Régi mesterségeket ismerhettek
meg, majd bőrből díszítéssel, ragasztással, fűzéssel karkötőt készítettek.
A „Mackó” héten rajzoltunk, színeztünk, barlangot készítettünk a tányértalpasoknak. Hagyomány óvodánkban,
hogy a kedvenc mackónkból kiállítást
rendezünk.

Ellátogattunk az „utazó planetárium”
előadására, amit a gyermekek nagy érdeklődéssel hallgattak és néztek végig.
Az óvodás korosztálynak szóló mese bemutatta a naprendszer bolygóit és azok
jellemzőit. Nemcsak a téma volt figyelmet felkeltő, hanem a meséhez tartozó
illusztráció is közel állt a gyermekekhez.
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Óvodába és bölcsődébe járás támogatása

„Új év, új év, új esztendő…”
A 2018-as új év első munkanapján szeretettel köszöntöttük óvodásainkat és
munkatársainkat. Az ünnepi élmények
felidézése után pezsgővel koccintottunk és kívántunk egymásnak minden
szépet és jót.

2018. 2.

Nagy izgalommal várták és készülődtek
óvodásaink a farsangi bálra. A könyvtárban megismerkedhettek a farsangi hagyományokkal, busó állarcot készítettek
színezéssel, ragasztással, fűzéssel.
2018 február 9-én délelőtt jelmezbe
öltözött kislányok és kisfiúk báloztak a
tornateremben, majd a csoportszobák-

ban folytatódott az eszem-iszom, dínom-dánom. Az óvoda udvarán a szülőkkel, vendégekkel együtt jó hangulatban
égettük el a Kisze- bábot, elűztük a telet.
Köszönjük a nagyszámú érdeklődést és
részvételt a szülők részéről.
Bán Györgyné
óvodapedagógus

Községünkben néhány szülő számára
központi kérdés volt a gyermeke óvodába eljuttatása. Ennek megfelelően
fogalmazták meg kérésüket a polgármester felé, melynek lényege, hogy segítse az erre rászorulókat az utaztatás
megoldásában.
Beró László polgármester kérte intézményünket, hogy mérjük fel az
igényeket. Kérdés, mennyi azoknak a
szülőknek a száma, akik segítséget
igényelnek a „gyermekek kötelező óvodáztatása” (közoktatási törvény) miatt
a gyermek óvodába eljuttatása és hazaszállítása okán. Intézményünk ös�szeállított egy kérdéssort a szülők számára szeptemberben. A felmérőlap 16
gyermek számára lett kiosztva, ebből
visszaérkezett 13 gyermek felmérőlapja. Ennek a felmérésnek az eredménye

a válaszok elemzését követően a következő:
• 5 fő nem kívánja igénybe venni a BUSZ
szolgáltatást. Ebből 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
• + 1 fő nem almásfüzitői lakos, de Almásfüzitőn lakik, most szokik be az óvodába a gyermek, még nem is engedné a
szülő busszal, idegen felnőtt kísérettel a
kisgyermeket.
• + 1 fő kísérné és hozná a gyerekét
csak a „busz szolgáltatás drága” (egy fő
HH+GYRK).
Összesen: 7 gyermek nem kér kíséretet és egyéb segítséget. A szülők és a család megoldja a gyermek óvodába járását.
A felmérésben szereplő szülők, 6 gyermek számára kérték a busz kíséretet, ők
ennek egyik okaként, megjelölték a drága bejárást, az utazási költségeket is.

Az eredmények áttanulmányozása után
a szociális rendeletét módosította Almásfüzitő község képviselő testülete
– egyhangúlag szavazta meg – a családok megsegítése céljából. A rendelet, a
rászoruló családok számára anyagi segítséget nyújt a gyermek óvodába járásához. A rendelet száma 16/2017 (XI. 25)
Önkormányzat rendelete a szociális és
gyermekvédelmi ellátásáról 2018. január
1-jével lépett életbe. Intézményünk, elsősorban e-mailban értesítette a szülőket
a kedvező változásokról, majd az óvodában helyben kitettük a tájékoztatást, segítséget nyújtottunk szóban, most ezzel
a cikkel igyekszünk a szélesebb körnek
is segítséget nyújtani, tájékoztatást adni.
A rendelet a továbbiakban is olvasható Almásfüzitő község honlapján.
Folczné Kerek Etelka
óvodavezető

Olvasók írták
„Beszélj előbb saját hibáidról, mielőtt a másikat bírálod… s tedd lehetővé, hogy a másiknak jó híre legyen
– és eszerint cselekedjék.”
(Dale Carnegie)
A közelmúltban – teljesen véletlenül
és észrevétlenül – olyan párbeszédnek
voltam fültanúja, hogy a döbbenettől
földbe gyökerezett a lábam. Nem is
inkább a beszélgetés témája, hanem
a hangneme volt felettébb meghökkentő. Rosszindulatú, fröcsögő,
ugyanakkor gúnyos nevetéssel megspékelve (és nem akárkik!) „minősítették??” településünk új vezetőségének munkáját. Sőt, különböző poénos
stratégiai lehetőségeket is latolgatva
– a hatékony munka megnehezítésére, a mostanra kialakult kellemes,
nyugodt munkahelyi légkör megmérgezésére – is elhangzott egy-két ötlet.
Brrrrr…… – akár a sötét középkorban:
cselszövés, intrika, rágalmazás – mint
egy rossz színházi darab, csak képmutató statisztákkal. Uraim, erre az előadásra csak Önök – néhányan – váltottak jegyet, a TÖBBSÉG NEM. Úgyhogy
a vastapsra se várjanak, mert biztos
hogy elmarad!
Ezer kérdőjellel kérdezem: MIÉRT
alakulhatott ez így? Mire való ez az
ordenáré sárdobálás? Minden egyes

település életében az a legfontosabb
feladat, hogy az ott lakók élete kön�nyebbé, élhetőbbé váljon. Igen, a közvélemény szerint most már a változást
követő rövid időn belül – és semmi
kétség nem fér hozzá – erre az útra
léptünk!! Egyik napról a másikra csodákat művelni, varázsolni csak a mesében lehet. Mi a valóságban élünk!
Miért kell az emberi gyarlóságnak előtérbe helyezkedni, valótlan, igaztalan
kritikákat megfogalmazni, terjeszteni,
ha bizonyos munkafolyamatok, eltérnek az addigi megszokottól. Mi a motiváció?? Belülről fakadó keserűség,
irigység, békétlenség szítása…? Az
ilyen megnyilvánulás tényleg boldoggá
tudja tenni az embert?
Minden vezetőnek csak egy célja lehet: mindenkor tisztességgel, becsülettel a törvényt és a törvénytisztelő
polgárokat szolgálni, mert erre esküdött fel.
Az állat sem piszkít a saját fészkében. És egyes emberek??? A megtapasztalt negatív magatartás senkihez sem méltó és értelmetlen. Miért
kell galád módon kételkedni abban,
hogy rajtunk kívül más is, – eltérő
stílus szerint is – képes érdemi munkát végezni, a közösség érdekeit teljes odaadással képviselni? Mindenki
egyedi példány: tehát összemérhetet-

len, összehasonlíthatatlan. Az ilyen
cselekedettel, hogy másokat lehúzzanak, tönkre tegyenek, hitelvesztésükre törekedjenek, ezek az emberek
a puszta létükkel önmaguknak bizonyítják, milyen szegények lélekben és
szellemben.
Mindannyiunk idejében eljön majd
az a pillanat, amikor el kell döntenünk,
hogy a továbbiakban – bizonyos körülmények miatt – már más utat kell választanunk. S ha már ráléptünk erre az
útra, akkor emelt fővel, méltósággal
haladjunk tovább rajta abban a tudatban, hogy jól döntöttünk – és az élet
így is megy tovább. Azután sem lehet
elfelejteni a körülöttünk élők tiszteletben tartását, hogy bennünket is tovább
tisztelhessenek. Csak ekkor fog fennmaradni az utókor számára jó emlékezetként az addigi munkánk, tevékenységünk!
Elszomorodtam a fenti történések
miatt, mert szeretek ezen a településen élni, szeretem az itt élő embereket. Hiszem, hogy békességben,
türelemmel, megértéssel, igaz összefogással a nyugodt jövőnket közösen
tudjuk majd tovább építeni.
Ezeket a gondolataimat mindenféle elfogultság kizárásával osztottam
meg az olvasókkal:
Barla Béláné
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Borverseny
Immár 36 éve szerveződik Almásfüzitőn
borverseny. A hagyományosan február
végén tartott két napos programról,
illetve az előtte hetekig tartó készülődésről szeretnék írni.
Először is, mint minden rendezvény, a borverseny szervezése is több hétig tartó folyamat. Ide tartozik az anyagiak előteremtése, a meghívók elkészítése, kiküldése, a
nevezés feltételeinek rögzítése, egyeztetés
a konyhával (a bírálókat általában ebéddel
vagy vacsorával vendégelik meg. Ez már
eleve több körös (és elég hosszan elhúzódó) folyamat, amely sokszor elég komoly
diplomáciai érzéket kíván (egyeztetést,
békéltetést), illetve jó és megbízható munkatársakat, akik a kiadott munkát becsületesen és lelkiismeretesen elvégzik (nyomtatás, postázás, nevezések rögzítése, a
terem előkészítése, terítés stb.) A borverseny előtti napon kerül sor a borok átvételére a nevezett borok „besorolására”.

2018. 2.
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Ünnep az Ünnepért
Tehát a besoroló dolga, hogy megállapítsa
a kóstolási sorrendet (évjárat, cukortartalom stb. alapján.
A besoroláshoz szükséges tárgyi feltételek: jól megvilágított, nem túl meleg
helyiség, nálunk ez a színpad, papír, toll
(a sorrendet nem csak megállapítani kell,
hanem rögzíteni is!). Reggel 9-től 23-24
óráig dolgoznak az átvevők, besorolók.
Hogyan is néz ki egy borverseny?
Kellenek a bírák, akik jönnek sok helyről, különböző borvidékekről, lelkesen.
Hozzánk a szakma mesterei jönnek és
néhány fiatal borász. Kell fehér asztal,
gyertya, felszeletelt kifli, alma, sajt (az
egyes tételek között), illetve víz (a poharak
öblítésére), köpőcsésze, vödör. Egy-egy
bizottságban ilyenkor akár 40-50 tételt is
meg kell kóstolni. Fontos a bírálat a bor
készítői számára: egy bírálat alkalmával
kiderülnek a hibák. Tanácsokat kaphat a

termelő, mit tehet még a bora érdekében
vagy éppenséggel mit tegyen majd a következő szüretkor másképp. A borverseny
fontos a szakma számára: itt kaphat képet
mindenki arról, milyen is volt az évjárat –
ez egyfajta „bormustra”, ahol összekóstolhatjuk az évjárat borait. A borverseny
jó a lelkes amatőrök, a borokat szeretők,
a bor iránt érdeklődők számára: a tanuláshoz, az önképzéshez. 18 órakor kerül
sor az eredményhirdetésre. A nagyterem
ilyenkor megtelik a borosgazdákkal, akik
boldogan, büszkén távoznak az Almásfüzitői borversenyen kapott oklevéllel. Folytatás a következő lapszámban.

Egy kis település, egy kis közösség, egy
meghitt ünnep. Lehet sokféleképpen:
zajosabban, fényesebben, felvágósabban, sztárokkal, csillámporosan, de
elveszne a lényeg. Így lett csendesebb,
vidámabb, családiasabb, közvetlenebb,
szeretet teljesebb.
Ha karácsony, akkor édes illatok vaníliával, gyömbérrel, fahéjjal, lágy dallamok
Csajkovszkij-val, Frank Sinatra-val, Michael Bubble-val, megható történetek a
Mikulásról, hóemberekről, angyalokról,
fenyőfákról. Mindez lehetséges, még karácsonyi csoda sem kell hozzá. Elég egy
kis település kis közössége.
December 21-én, – az ünnep kapujában – a művelődési ház, illetve a ház előtti tér adott helyet az együttlétnek. Amíg a
színház teremben a gyerekek karácsonyi
gálaestje zajlott, a teret már átjárta a

fűszerek illata. A Sün Balázs Óvoda aprótalpú növendékei csillogó szemekkel
ropták a színpadon, míg a Fekete István
Általános Iskola tanulói, versekkel készültek az estére. Izgatott gyermekek,
meghatott szülők, és nagyszülők. Jó volt
együtt lenni.
Mindeközben a művelődési ház előtt
már gőzölögtek a bográcsok és fazekak,
javában zajlott a forralt bor főzőverseny.
Az idén első alkalommal meghirdetett
versenyre 8 csapat nevezett – volt, aki
többféle főzettel –, és vak kóstolással egy
3 tagú zsűri bírálta el a borok minőségét.
A győztes csapat a „Rosszcsontok”, Beró
László polgármester úrtól vehették át a
győzelemért járó kupát. A képzeletbeli
dobogóra a Kertbarátok és a Légiósok
csapata állhatott még fel.
Hagyományosan a gálaestet követően ingyen teával, forralt borral és mé-

zeskaláccsal látta vendégül a település
az ünnepi rendezvényre látogató lakóit.
Az italok elkészítésében és kínálásában a Nyugdíjas klub tagjai segítettek.
A sütemények a művelődési házban az
Adventi sütiház program keretében készültek el, az óvodások és óvónénik közreműködésével.
Beesteledett. Megtelt a tér. Kigyúltak
a lámpák a karácsonyfán, a bográcsok
alatt lobogó tüzek meleg fénye megtörte a ránk boruló sötétséget. A levegőt
átjárta a fűszeres bor és a mézeskalács
illatának nehéz, áthatóan édes illata.
A hangszórókból karácsonyi dallamok
hömpölyögtek, amibe egy-egy boldogan
felcsattanó nevetés, és beszélgetés zsivaja keveredett. ...és elkezdett havazni…
Karácsonyi csoda? Nem. Egy kis település, kis közösségének meghitt ünnepe.
Jó volt együtt lenni...

KÖNYVAJÁNLÓ

Mozgás, öröm és agytorna 50-100 éves korig

Szenior örömtánc
Almásfüzitőn
A szenior örömtáncot Ilse Tutt táncpedagógus dolgozta ki Németországban 45 évvel ezelőtt. Nyugat- Európában már több országban nagy népszerűségnek örvend.
Hazánkban Csirmaz Szilvia jóvoltából egyre nagyobb teret hódit. Ez nem tánciskola,
ez valami egészen más. Egy forradalmian új közösségi táncolási forma.
A szenior tánc alaplépései kíméletesek, jótékony hatással vannak
az izmokra, csontokra, ízületekre.
Nincsenek hirtelen forgások, pörgések. A mini koreográfiák kiváló memória és orientációs gyakorlatok,
kellemes fülbemászó muzsikára.
A foglalkozások során ismételjük a
már megtanult táncokat és minden
alkalommal újakat is tanulunk. Mindenki a saját üteme szerint halad, nincs teljesítésikényszer, csak sikerélmény. Ez a mozgás, öröm és agytorna egyben, ahol baráti
társaságra lehet lelni, átélhetjük a közösséghez tartozás jóleső érzését. Másfél órára
elfelejtünk mindent, fizikailag, szellemileg feltöltődünk. Egy-egy mosolygós táncórával hozzájárulunk testi-lelki felüdülésünkhöz.

SEM ELŐZETES TÁNCTUDÁSRA, SEM PARTNERRE NINCS SZÜKSÉG,
bármikor be lehet csatlakozni!
Szeretettel várjuk az 50-en felüli táncolni és mozogni vágyókat
a művelődési házba hétfőnként 10 órától.
Illés Ildikó
szenior örömtáncoktató

Minden
csütörtökön
17.30-tól
Zumba Fitness
a
Közösségi
Házban!
(volt Teleház)

Vezeti:
Komáromi Krisztina

Tánc közben az lehetsz,
ami csak akarsz lenni
abban a pillanatban

Szendi Gábor
Értelmes szenvedés: A BOLDOGSÁG

Vekerdy Tamás
Jól szeretni

Dr. Belső Nóra
Szülés utáni depresszió

Szendi Gábor kötetének
címe különös furcsaságot
foglal magába, ugyanis a
boldogság és a szenvedés egybeesésére irányítja olvasói figyelmét.
Holott a köztudatba beivódott vélekedés szerint
ennek a két fogalomnak az összekapcsolása nem lehetséges. Ma az emberek
többsége úgy érzi, hogy az anyagiakban
mérhető tárgyak birtoklása adja meg
a boldogság forrását, ám ha a minden
igényt kielégítő luxusvillák tulajdonosait
megkérdeznénk, egyáltalán nem biztos,
hogy a válaszuk az lenne, hogy boldognak érzik magukat, mert az efféle talmi
csillogású örömök múlandóak, gyorsan
elveszhetnek és semmivé válhatnak egy
perc alatt. Az igazi boldogság ugyanis
küzdelmek, belső vívódások, szenvedések árán születik meg, sokszor a remény
és a kétségbeesés két pólusa között vergődve kristályosodik ki, hogy mi is az, ami
az életben valójában fontos, és mi az, ami
a boldogságot jelenti, vagy annak forrása
lehet. Szendi Gábor szerint a boldogság
magja mindenkiben el van vetve, ott él
mindannyiunk lelkében, csak fel kell ismerni és meg kell tanulni élni vele. Lehet,
hogy Ön is boldog, csak nem tud róla?

Megismerlek és elfogadlak. Olyannak, amilyen vagy. A te teljes világodat. Aki jól szeret,
az megismer és elfogad
saját világát kitágítja a
másik felé. Befogadja őt.
„Ha az embernek olyan
szerencséje van, hogy valakit is érdekelni kezd, amit itt vagy ott mondott, leírt, és úgynevezett 'előadásokra' hívják,
akkor azt kell átélnie, hogy ezeknek az
együttléteknek, legalábbis az ő számára,
a hasonlíthatatlanul jobb, felpezsdítőbb,
szórakoztatóbb része az, amikor a megjelentek elmondják kérdéseiket, aggályaikat, ellenvetéseiket, egyszóval megnyilatkoznak. Nagyszerű érzés hallani, amikor
a négy-ötszáz fős (esetleg nagyobb) hallgatóságból egy kedves nő vagy férfi feláll,
és bevilágító erővel mondja el személyes
tapasztalatait, személyes példáját, ami
megeleveníti az egész együttlétet.
Ebben a könyvben a találkozásoknak
ezt a részét, illetve a kérdésekre adott válaszokat találja meg az Olvasó. Nem kérdés-felelet formájában, hanem a kérdéseket, az elmondott eseteket is beledolgozva
az egyes témákról szóló részecskékbe. (Így
hát szerzőtársak vagyunk – hat-nyolc év
néhány száz megszólalójával.)

„Gratulálok, olyan szép
kisbaba! És egészséges!
Na, tessék már örülni!"
Igazán boldognak kellene lennie, másnak nem
jön össze a gyerek, maga
meg itt összeomlik!"
„Még hogy szülés utáni depresszió! Létezik ilyen egyáltalán,
nem csak hiszti meg ijedtség?" Sokan
vélekednek így, amikor egy kismama
szülés után nem képes felhőtlenül örülni
a kis jövevénynek, csupa szorongás, aggodalom, egyfolytában sír, panaszkodik.
Belső Nóra most megjelenő művének a témája a sokak által ismert, ám
sajnos kevesek által igazán komolyan
vett szülés utáni depresszió, amelyen a
kismamák tíz-tizenöt százaléka átesik,
súlyosabb-könnyebb változatban, az aggodalmaskodástól a szorongáson és érzelmi zavarokon, hullámzáson át a teljes
összeomlásig. A szerző ebben a könyvében a probléma ok-okozati összefüggéseit, biológiai és lélektani hátterét és folyamatait magyarázza el a várandósságtól a
csecsemőkor végéig.
A számos hasznos tanácsot tartalmazó
kötet nagy segítséget jelenthet minden, a
problémakör által közvetlenül és közvetve
érintett számára.
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Sporthírek
Almásfüzitői Sportbál és 70 éves jubileumi Sportünnep

Illés László jelenlegi elnök urak, és Beró
László polgármester úr köszöntői mellett több műsorszámmal kedveskedtek
nekünk a KVSE fit-kid és RG sportoló
fiataljai, Kovács Vivien fülbemászó énekhangjával varázsolta el a hallgató közönséget, továbbá egy hatalmas LED-falon
levetítettünk egy félórás exkluzív kisfilmet, mely bemutatta az ASC szakosztályait, és felelevenítette a régmúlt sikereit egyedülálló videóbejátszások, és
fotók segítségével. A bál kezdete előtt
az ünnepi óriástortát pedig klubunk élő
legendája, Fekete Attila vágta fel, hatalmas vastaps közepette. A talpalávalót a

Vidám Fiúk zenekar, majd éjfél után DJ.
Bóli „húzta”. Egy nagy nosztalgia buli kerekedett ki az éjjel folyamán, melyet csak
a tombolahúzások szakítottak félbe, sok
értékes nyereménnyel gazdagodtak a
szerencsések. A munka végül meghozta a gyümölcsét, ez a nap méltó ünnepe
volt az almásfüzitői sportnak, reméljük
így gondolja az a több mint 300 bálozó is,
akik kivétel nélkül emelték az est színvonalát! Köszönjük Mindenkinek!
Stevlik Patrik
elnökségi tag

Tenisz szakosztály 2017. évi beszámolója
A 22 fős tenisz szakosztályunk ismét
mozgalmas éves zárt 2017-ben. Az év
eleji téli teremfelkészülésünket Stingl
Gellért váratlan távozása – Tóth Imre
másik alapító tagunk után – nyomot hagyott a szakosztály életében.
Természetesen mindkét nagyszerű
sportemberünk részére emléktornákat
rendeztünk, – és rendezünk – melyeken
a családtagok is megtiszteltek bennün-

szám

ket. A hét-hét nevezett páros jó hangulatú, sportszerű, sorsolás-os, körmérkőzéses lebonyolításban emlékezett meg a
két tenisz kollégáról. A megyei Öregfiúk
CSB-n az idén a negyedik helyet szereztük meg, viszont a városi bajnokságban
a dicséretes hetedik hely – a nyolc csapatból – azért kiemelkedő, mert a „legkorosabb” csapattal előztünk meg jóval
fiatalabb csapatot az erős mezőnyben.
A Füzitői Napok keretén belül hét pá-

ros versenyzett a helyezésekért, szintén
sorsolásos, körmérkőzések formájában.
A jubileumi 25-ik OLD Boys tatai versenyére 10 fő nevezett, ahol a korosztályos
versenyeken két ezüst és három bronzérmet szereztünk, amire büszke lehet
egyesületünk. Célunk továbbra is a tisztes helytállás a bajnokságokban, ill. a
fiatalok megszerettetése és bevonása a
tenisz szakosztály életébe.
Kara Ernő tenisz.sz.o.vez.
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XX. Almásfüzitő Bajnoka
és Zsebők Ottó
sakk emlékversenyt
Az idén, alapításának 70. évfordulóját ünneplő Almásfüzitői Sport Club
2018.01.13-án szombaton rendezte a
XX. Almásfüzitő Bajnoka és Zsebők Ottó
sakk emlékversenyt. Az eseménynek az
Almásfüzitői Művelődési Ház színházterme adott otthont. Idén 28 játékos ült
asztalhoz megmérettetni sakktudását.

Az Almásfüzitői Sport Club, jogelődjeivel karöltve idén ünnepli alapításának
70.évfordulóját.
A kerek jubileum apropóján az egyesületünk egy történeti fotó és ereklye kiállítással egybekötött fantasztikus sportbállal kedveskedett a nagyszámú ünneplő
közönségnek. A háttérmunkálatok és a
szervezés már január elején elkezdődött. A sok ötletelés után a megvalósításban sok segítő kéz nyújtott mankót az
elnökségnek. Eljött a várva várt február
10-e szombat este, amikorra is minden
készen állt az este magas színvonalú lebonyolításához. Juni Béla úr volt az este
szószólója. Tamás-Kovács Beáta sport
tanácsnok, Kara Ernő egykori, valamint

2018. 2.

Az előző évi versenyhez képest újdonság
volt a gyermekek számára bevezetett
kedvezményes nevezési díj. A résztvevők tavalyi évihez képest alacsonyabb
létszáma nem befolyásolta a verseny jó
hangulatát.
Mielőtt Beró László, Almásfüzitő Község polgármestere megnyitotta volna a
versenyt, Pusztai János adott rövid betekintést az Almásfüzitői sakkélet jelentősebb állomásairól, visszanyúlva egészen
az 1980-as évekig.
A mezőnyben két FIDE sakkmester
neve is felfedezhető volt, köztük a verseny győztese Ézsöl Miklós, aki az emlékverseny névadójának, Zsebők Ottónak
korábbi tanítványa és sporttársa volt.
A fiúk és lányok, idősek és fiatalok azonos csoportban, 9 sakkjátszmában küzdöttek a díjakért. A legidősebb versenyző
75 éves, a legfiatalabb 12 éves volt.
A versenyzők a következő településekről érkeztek: Győr, Szárliget, Esztergom,
Nyergesújfalu, Tatabánya, Tata, Dél-Komárom, Észak-Komárom (Szlovákia),
Környe, Ács, Almásfüzitő.

A sportszerű lebonyolításról László Imre
versenybíró, a Komárom-Esztergom Megyei Sakkszövetség elnöke gondoskodott. A 4 fő- és 8 különdíjat Beró László
Almásfüzitő Község polgármestere és
Pusztai János, a verseny egyik ötletgazdája adták át.
A versenyen a következő díjak kerültek
kiosztásra (kupa, oklevél és tárgyjutalom): 1. helyezett: Ézsöl Miklós, Győr (az
Almásfüzitő Bajnoka vándorkupa nyertese). 2. helyezett: Ress Tamás, Budapest.
3. helyezett: Meixner Ferenc, Esztergom.
Legjobb ácsi versenyző: Dr. Papp Gábor, (a Zsebők Ottó emlékverseny vándorkupa nyertese).
Különdíjak (oklevél és tárgyjutalom):
Legidősebb versenyző: Pusztai János,
Almásfüzitő. Legjobb nyugdíjas versenyző: Balázs András, Nyergesújfalu.
Legjobb női versenyző: Dr. Jakabó Judit,
Tatabánya. Legjobb amatőr versenyző:
Majorits Erik, Tata. Legjobb külföldi versenyző: Góth Gábriel, Észak-Komárom,
Szlovákia. Legjobb almásfüzitői versenyző: Havas Péter. Legjobb általános
iskolás (14 éves korig): Vörös Bence,
Észak-Komárom (12 éves). Legfiatalabb
versenyző: Vörös Bence, Észak-Komárom (12 éves).
Az Almásfüzitői Sport Club és Almásfüzitő Önkormányzat támogatásának
köszönhetően ebben az évben is színvonalas, hasznos díjak kerülhettek kiosztásra.
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Tudod-e…..
Hogy hívták Nagy Sándor lovát?
A legendák szerint Nagy Sándornak,
aki mindössze tizenkét éves volt,
sikerült betörnie egy fekete színű
vadlovat, amelyet addig senkinek
nem sikerült megülnie. A ló elválaszthatatlan társa lett.
Bukephalosz megszelídítése
A thesszáliai Philonicus, egy lókereskedő hozta a lovat II. Philipposz
királynak összesen 13 tálentumért
(vagy 16 tálentumért – Idősebb Plinius szerint). Azóta senki nem tudta
megülni az állatot, Philipposzt pedig
nem érdekelte, ám a fiát, Sándort
igen, és megígérte, hogy fizet a lóért,
ha nem tudja megszelídíteni. Alexandrosz megpróbálta, és mindenkit
meglepett, amikor betörte a lovat.
Sándor megnyugtató hangon beszélt
hozzá és lassan úgy fordította, hogy a
ló ne lássa a saját árnyékát, amelytől
megijedt és megvadította, így sikerült megszelídítenie őt. Plutarkhosz
úgy írja le az eseményt, hogy mindez arra sarkallta Sándor apját, hogy
a következőket mondja a fiúnak:
„Óh fiam, legyen olyan királyságod,
amely egyenlő és méltó hozzád, mert
Makedónia túl kicsi számodra.”
Bukephalosz tenyésztésével és
neveltetésével kapcsolatban Pszeudo-Kalliszthenész mitikus szálat vont
a ló eredete köré. Ebben a történetben
Philipposz saját birtokán tenyésztette
ki a csikót és nemes tulajdonságait
az állat magától Pégaszosztól örökölte. Az állat mitikus tulajdonságait
a delphoi jós is megerősítette, aki azt
mondta a makedón királynak, hogy
Bukephaloszt, a lovat, melynek vállai
közül ökörfej nő ki, egyedül az tudja
megülni, aki egykoron majd a világ ura
lesz. Néhányan azonban úgy gondolják, hogy Bukephalosz valószínűleg az
akhal-teke vérvonalból származott.
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Közérdekű információk
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

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

Beró László
polgármester fogadóórája
Március 5. hétfő
10.00–11.00 óra között
a Polgármesteri Hivatalban,
15.00–16.00 Közösségi Házban
(volt Teleházban)

dr. Szeidl Bernadett
jegyző fogadóórája
Március 19. 09.00–12.00
Polgármesteri Hivatal
március 20. 14.00–15.00 Közösségi Ház

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.

A 2018. munkaszüneti
napok körüli munkarend
2018 egészen jó év lesz. Már ami a munkaszüneti napok mennyiségét illeti. Kilenc hosszú hétvégével tervezhetünk.
Ennek azonban ára van: hat szombaton
dolgozni kell A 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendről tartalmazza a ledolgozandó munkanapokat és az értük
járó pihenőnapokat. Ezeket összerakva
az ünnepnapokkal, időrendi sorrendben
az alábbiakkal számolhatnak:
2018. január 1. hétfő, újév első napja
2018. március 10. szombat, munkanap
2018. március 15. csütörtök, nemzeti ünnep
2018. március 16. péntek, pihenőnap
2018. március 30. péntek, nagypéntek
2018. április 2. hétfő, húsvét hétfő
2018. április 21. szombat, munkanap

2018. április 30. hétfő, pihenőnap
2018. május 1. kedd, munka ünnepe
2018. május 21. hétfő, pünkösd hétfő
2018. augusztus 20. hétfő,
államalapítás ünnepe
2018. október 13. szombat, munkanap
2018. október 22. hétfő, pihenőnap
2018. október 23. kedd,
1956-os forradalom ünnepe
2018. november 1. csütörtök,
mindenszentek napja
2018. november 2. péntek, pihenőnap
2018. november 10. szombat, munkanap
2018. december 1. szombat, munkanap
2018. december 15. szombat, munkanap
2018. december 24. hétfő, szenteste
2018. december 25-26.
kedd és szerda, karácsony
2018. december 31. hétfő, pihenőnap
2019. január 1. kedd, újév első napja

Temetői tájékoztatás
Az IN MEMORIAM TEMETKEZÉSI KFT
az almásfüzitői temető üzemeltetője,
felhívja a sírhely tulajdonosok figyelmét, hogy a lejárt sírhelyüket váltsák
meg (használati idő 25 év). A men�nyiben ez elmarad a hatályos rendelkezések (1991év XLIII törvény 18§5.
bekezdés) értelmében a sírhelyet
újra értékesítjük.
A sírhely megváltható Almásfüzitőn
a polgármesteri hivatalban minden
hónap első hétfőjén 15-16 óra között,
vagy Komárom Klapka György út 8/d
szám alatt lévő IN MEMORIAM TEMETKEZÉS irodájában hétfőtől péntekig 8-15 óra között.

Sírhely árak 25 évre
egyes temetési hely: 19 050 Ft
kettes temetési hely: 31 750 Ft
urnatemetési hely: 12 700 Ft
urnafülke: 8890 Ft
Elérhetőségünk: 06 34/346-045
inmemoriamkft@gmail.com
IN MEMORIAM KFT
Almásfüzitői temető
üzemeltetője

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

