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SZENÁTUSI HÍREK – 2018. július
Júliusi mottóim: „Nem elég „kutatni a
tényeket”, szükség van „elmélkedni a
tényeken.” (Saint-Simon) „A kritikák
olyanok, mint a végrendeletek. Csak a
legutolsó érvényes.” (Haug) „A jót csak
egy módon lehet szeretni: jót cselekedve. (Madame de Staël)
Kedves Olvasóim!
Almásfüzitő történelme során először területileg növekedett. Igen, jól olvassák a
mondatot. A település létrejöttekor elég
érdekesen, de mindenképpen fukar módon húzták meg határait. Ezzel a ténnyel
már korábban többször is szembesültünk, de a csontvázak, szokásaik szerint
rendszerint kiesnek a szekrényből…
Történt ugyanis, hogy már régóta kerestünk forrást a horgásztanya felújítására és találtunk is egy jó lehetőséget.
Pályáztunk és meg is nyertük volna, ha az
ingatlan egy kistelepülés és nem egy város területén van. Ahogy vélhetően önök,
mi is meglepődve fogadtuk az elutasítás
hírét, ugyanis mind a horgásztanya, mind
a földterület almásfüzitői tulajdonban

van, az azonban mindenkit meglepett,
hogy a terület közigazgatásilag Komáromé. Azonnal felvettem a kapcsolatot
Komárom város polgármesterével és
jegyzőjével, akik készségesen támogatásukról biztosítottak a probléma megoldásában. A szükséges előkészületek
után Almásfüzitő község képviselő-testületének hivatalos kérésére Komárom
város képviselő-testülete hozzájárult a
közigazgatási határ módosításához, így
egy hektár területtel növekedtünk és bízom benne, hogy a következő pályázaton
már gond nélkül nyerünk, hogy felújíthassuk az épületet.
A jó hír után egy régóta, jó néhány lakost is érintő problémára szeretnék reagálni. Többen megkerestek az elmúlt
napokban levélben és telefonon is, hogy
miért nem részesülnek a téli reszicsökkentés kiterjesztésében, magyarul miért nem utalja már az önkormányzat a
12 000 forintot, amit a kormány megígért. A helyzet a következő: a 2018. 04.
04. számú kormányhatározat szerint csak
azok részesülhetnek a fával tüzelők közül támogatásban, ahol nincs bevezetve

gáz-, vagy központi fűtés a településen.
A határozat szerint ez 279 települést érint,
melyek név szerint felsorolva szerepelnek
is abban. Az önkormányzatnak erre betervezett költségvetési tétele nincs, de
vagy szociális tűzifára történő pályázatból, vagy más forrásból megoldjuk a támogatásból kimaradt lakosaink megsegítését. Munkatársaim felveszik önökkel
a kapcsolatot és orvosoljuk a problémát.
Mint azt önök bizonyára már tudják
korábbi cikkeimből, az Almásfüzitői SC
idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját és ünnepségsorozattal emlékezik
meg e neves évfordulóról. Ennek első
eseményére a februári jubileumi sportbálon került sor. Második jelentős eseménye a június 16-ai sportnap volt, ami
látogatottságában a falunappal vetekedett, többszáz fő részvételével.
A második és harmadik oldalon olvashatják és láthatják is a résztvevők, illetve a győztesek neveit és képeit.
Szenátor
(Beró László – polgármester)

Radnóti Miklós
Július
Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.
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Az utánpótlás labdarúgás torna hozta településünkre
a legtöbb tehetséges focistát. Remélem a kedv,
szorgalom és tudás felnőtt korukra sem tűnik el.
U7 korosztályban 10 csapat jelentkezett: Baj 1 és 2, Kecskéd, Lábatlan, Ászár, Komárom 1 és
2, Koppánymonostor, Almásfüzitő és Nyergesújfalu.

Lábtenisz
1. Pék László- Fördős Soma ASC A csap.
2. Karácsony Tamás- Tóth Gyula ASC. B. csapat.
3. Altrichter Tamás-Müller Szilveszter Tatabánya,
4. Bognár Miklós- Kovács István Egom A. csapat
5. Csillag Attila, Csunderlich Tibor Egom B. csapat

U9 korosztályba
8 csapat jelentkezett

Tenisz

Ács, Mocsa, Komárom, Lábatlan, Ászár,
Almásfüzitő, Tatabánya és Nyergesújfalu

A hagyományoknak megfelelően ismét
megszerveztük a Stingl Gellért emléktornát
1. Móricz János - Somogyvári Péter páros
2. Krajczár Béla - Eper Gabriella
3. Zoller István - Tokodi Tibor

Új, népszerű labdajáték is űzhető
településünkön, a teqball

Páros:
1.Szecsődi Gergő, Hegedüs Gábor – Almásfüzitő
2.Balázs Krisztián, Mózes Péter – Almásfüzitő
3. Bene Zsombor, Bene László – Budapest
Egyéni:
1. Bene Zsombor – Budapest
2. Hegedüs Gábor – Almásfüzitő
3. Balázs Krisztián – Almásfüzitő
4. Bene László – Budapest

U11-ben pedig meghívásos tornán
5 csapat vett részt
Komárom, Tárkány, Almásfüzitő, Tata és Nyergesújfalu.

Karate bemutató edzés
részesei is lehettünk
A hagyományos öregfiúk
mérkőzés sem maradhatott
el, ami vendégeink
győzelmét hozta

Csakúgy, mint a boksznál, ahol
női versenyzőink remekeltek

Almásfüzitői SC – Komárom VSE 1:2

Kosárlabda mérkőzés
eredménye
Almásfüzitői SC - Komárom 39:79
Itt két dolog vigasztalt: az ellenfél csapatába
tanítványaim játszottak és az egyik
legeredményesebb játékos, Vörös Máté
almásfüzitői.

További képek a következő helyen láthatók: https://www.facebook.com/pg/AlmasfuzitoiSportKlub/photos/?tab=albums
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Füzitői Napok
A Füzitői Napok rendezvény Bekéné
Magyar Melinda intézményvezető jóvoltából a tavalyi évvel kétnaposra bővült.
Amíg az első nap programjai jobbára a
település apróbb talpú gyerkőceinek
nyújt szórakozási lehetőséget – lévén
gyermeknap –, addig a második napon
már az egész család megtalálhatta a
számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. És amíg az első napon, mindig
aggódva bújjuk a meteorológiai előrejelzéseket, hiszen a Petőfi téren szabad
ég alatt várjuk vendégeinket, addig a
második napon, a Szabaidőparkban felállított sátor megvéd esőtől, égető napsütéstől.

Nagyvárosban nőttem fel, ahol minden más léptékekkel zajlik, mint egy
község életében. A különbség fel sem
mérhető és most elsősorban nem számokról akarok beszélni. Egy idő óta
részese vagyok a rendezvényeknek,
és több, mint egy éve már munkatársként is csatlakozhattam egy apró,
de elszánt csapathoz, akik felelősek
egy egy aktuális program létrejöttéért. De lehetek akár kívülálló vagy
bennfentes, tartom magam a véleményemhez, ami már akkor kialakult,
mikor mint csak látogató érkeztem
Almásfüzitőre. Jól éreztem magam,
mert az összes esemény családbarát,
oldott hangulatú, szórakoztató, és
többféle igényt kielégítő. A nagyvárosban idegenek vagyunk, itt viszont jut
mindenkinek az otthonról hozott süteményből, vagy saját készítésű borból,
ha csak egy kóstoló erejéig is. Régi
ismerősként köszöntünk mindenkit,
leülhetünk bármelyik asztalhoz, és, ha
személyesen nem is, de látásból biztosan ismerjük a már ott helyet foglalókat. Szomszédok, kollégák, Duna parton egymás mellett horgászók, közös
egyesületben tevékenykedők, szülők,
kiknek a gyermekei egy csoportban
járnak az óvodába. Mindegy honnan
jöttél és merre tartasz 1-2 napig igazán érezheted, hogy tartozol valahová,
hogy almásfüzitői vagy.
Török Tímea
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Hírek a Sün Balázs Óvodából
Óvodánkban már közel harminc éves
hagyomány a családi sport nap megtartása. Célunk, a családok és gyermekek
közösen eltöltött vidám együttléte, a
közösség kovácsolása, a sport szeretetére nevelés és az intézménytől búcsúzó gyermekekkel egy „utolsó” közös
nagy játék.
Az idei évben is sok szülő, nagyszülő,
és testvér fogadta el a meghívásunkat
és sportoltak velünk és az óvodásokkal együtt, kapcsolódtak be a különféle izgalmas váltóversenyekbe. A játék
megmozgatta a kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Ezt, mint mindig, a már hagyománnyá
vált „zsíroskenyér-parti” követte, aminek
fergeteges sikere volt. Majd következett
a várva várt kötélhúzó verseny, ahol már
a sportot jellemző versenyszellem is előtérbe került, hiszen minden korosztály
nyerni szeretne.

Nekünk szervezőknek pedig egy fontos
feladatunk van, hogy mindenki jól érezze
magát, és kellemes emlékekkel térjenek
haza a vendégeink. Aki eljött és együtt
játszott gyermekével, a csoportban lévő
szülőkkel, az óvodai közösséggel, biztosan elfáradt, de az emlékek másnapra
már ezt is megszépítették.
2018. július 8-án tartottuk az óvodai
ballagásunkat, ahol ünnepélyes keretek
között köszöntünk el az iskolai életre felkészült óvodásainktól. Az óvoda udvara
most is megtelt vendégekkel, izgatottan
várták a búcsúzó gyermekek bevonulását.
Az óvoda vezetője köszöntötte a vendégeket és az iskolába készülő gyermekeket,
majd az itt maradó óvodások köszöntötték a nagyokat. Az elmaradhatatlan óvodás énekek és versek gyermekek általi
tolmácsolása alatt meghatódik a szülő,
hozzátartozó, és óvodai dolgozó egyaránt.
Mi felnőttek tudjuk, látjuk, hogy mennyit
fejlődtek az eltelt három – négy év alatt.

Mindig szép gesztus a volt óvodásaink
részéről – akik már régebben az iskola
padjait koptatják – hogy, visszajönnek
intézményükbe és egy kis ízelítőt adnak
a kicsiknek, a leendő iskolásoknak abból, hogy ők már mit tudnak, mire képesek. Így történt ez most is, Tótka Beáta
és Keszeg György Mátyás, a Fekete István Általános Iskola tanulói jöttek el az
idén és néhány percben gyönyörködtették az óvodás gyermekeket hangszertudásukkal. Ezúton is szeretném nekik
a magam és az óvoda nevében megköszönni előadásukat.
Az idei évben 17 gyermektől vettünk
búcsút! Ők szeptemberben megkezdik
iskolai tanulmányaikat. Kellemes nyaralást pihenést kívánunk számukra a
nyáron és kívánjuk, hogy kipihenten jó
erőben induljanak neki a „kisiskolás
életnek”.
Folczné Kerek Etelka (óvodavezető)
D.A. M. (óvodapedagógus)

SPORTNAP és BALLAGÁS – Képgaléria a teljesség igénye nélkül
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Kalandra fel!

A nyári napforduló ünnepe ősi hagyományokra nyúlik vissza A napfordulók
azoknál a népeknél lettek ünnepnapokká, amelyek először tértek rá a szoláris, azaz napév szerinti időszámításra,
és ahol jelentős napkultusz alakult ki.A
kereszténység kialakulása idején a Római Birodalomban már a Julius Caesar-féle szoláris naptárat használták,
és a Napot megszemélyesítve, különféle istenek alakjában tisztelték. A római
mitológiában Vulcanus volt a tűz és a
vulkánok istene, ő készítette az istenek
és a hősök fegyverzetét. A hódolatára
rendezett Vulcanalia ünnepen, különböző áldozatokkal tisztelegtek előtte.
Azaumban immáron hatodik alkalommal tisztelegtünk mi is Vulcanus előtt.
Az idei nyitótánc különlegességét az
adta, hogy a héten nálunk táborozó almásfüzitői iskolások is felléptek.
Az egész heti gyakorlás meghozta eredményét, és a lányok igazi római hölgyekként lengették fátylaikat. Köszönjük Nektek! Hagyományosan nyitott műhelyekkel
és hadi bemutatókkal vártunk vendégeinket. Mindenki kipróbálhatta a katonai felszereléseket, a fegyvereket, készíthetett
nemezből ékszert, vagy képet; agyagból
edényeket, vagy bőrből karkötőt; a kőfaragó műhelyben mozaikképet alkothattak.
És, ha már elég volt a kézműveskedésből,
jöhetett egy kis bolondozás a játszótéren, vagy önfeledt futkosás az erődfalon.
A barbár csapat lovasbemutatója után
mindig óriási siker a lovaglás, gyerekek
és felnőttek körében egyaránt. Idén első
alkalommal egy újkori jármű is kipróbálásra csábította a közönséget: segway-jel
(egy önegyensúlyozó, két kerekű, elektromos meghajtású eszköz) lehetett hasítani
a Duna úton a bátor jelentkezőknek. A Taverna római szendvicset kínált, Fülöp István borász pultjánál, többek között aranyérmes rosé borát is megkóstolhatták a
borszerető vendégek, a kézműves sajtok

2018. 5.

Irány Vértesszőlős és Tata
A Játék 6árok nélkül vetélkedő támogatói 2 jutalomkirándulást ajándékoztak
azoknak az almásfüzitői tanulóknak,
akik ezen a megmérettetésen - amiről
előző számunkban már tájékoztattuk az
olvasókat - 2. helyezést értek el.
Utunkat június 11, és 13-ra terveztük.
Az első napunkon a mozgásé volt a főszerep. A vértesszőlősi Bowling Clubban a
játék alatt nagyon jól éreztük magunkat
és megtudtuk, hogy csapaton belül ki a
legügyesebb. A bowlingozás egy olyan
sport, amely már első próbálkozásra is
szórakoztató. A játék közben csak úgy
repült az idő. A fiatalok játszottak, versenyeztek és egy-egy balul elsült gurítás is
előfordult.
A második napunkon Bekéné Magyar
Melinda vezetésével a tóvárosi állomástól zöld övezeten keresztül hagytuk el a

pedig nagyszerűen egészítették ki a friss
borok zamatát. A Bohemian Asoustic zenekar lágy dallamai tették még hangulatossá a délutánt.
Az ünnepség szó szerinti fénypontja a sötétedés után kezdődő tűztánccal
és gladiátorbemutatóval vette kezdetét.
A legenda szerint az évnek ezen a pontján minél messzebbre kell űzni az ártó
szellemeket a fény erejével. Ilyenkor
a sötétség elvesztette a hatalmát, s a
fény diadalmaskodott. Lángoló kardok
csaptak össze, a táncosok csillámlóruhája visszaverte a tűz fényét, miközben

égő legyezőkkel fénykarikákat rajzoltak
az éjszakában az egyre gyorsuló zene ritmusára. A fény diadalmaskodott, legyőzte az éjszakát... feltüzelte a közönséget.
Török Tímea

Köszönet a hagyományőrző csapatoknak:
Legio Brigetio
Legio Leonum Valentiniani
Jaurinum- Győri Történelmi Társaság
Collegium Gladiatorium
Norde Gard
Látóhegyi Lovas Hagyományőrző
Egyesület

forgalomtól hangos Baji utat és vettük
az irányt a Cseke-tó és az Angolpark
felé. Lehetőség nyílt utunk első panorámájának megcsodálásához, megláttuk
a tavat és az azt körülölelő, gyönyörű ligeteivel, sétányaival és műemlékeivel
méltán népszerű Angolparkot. Túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy Tata a kirándulók
földi paradicsoma. Fenséges platánóriások, hangulatos sétautak, szomorú fűzek
elképesztő nyugalmat árasztottak. Barangolásainkkal felfedeztük a város legszebb részeit. A kirándulást az Öreg-tó
felé folytattuk, és páratlan kilátás tárult
elénk, eddig sem szenvedtünk hiányt a
látnivalókban, de utunk legizgalmasabb
részéhez értünk. A nyereményünk 1 óra
hajókázás a tatai Öreg-tavon az Ajtony
II sétahajóval. Mielőtt hajóra szálltunk
megpillantottuk Tata jelképét és legjelentősebb műemlékét a tó partján álló
Öreg-várat. A tóról láthattuk a Pötörke
malmot, a Keresztelő Szent János szobrát, az Eszterházy kastélyt, a nádast,
valamint gyönyörködhettünk Tata festői
világában.
A jutalomkiránduláson részt vett tanulók: Németh Lola, Polgár Bianka, Balku Vivien, Falu Aida, Györe Amanda,
Györe Márk, Hajnal-Kiss Dániel, Fekete Dávid, Hopka László, Szabó Csaba,
Zentai Tamás.
Látnivalókkal teli program volt, amely
egyszerre nyújtott élményt és kikapcsolódást nekünk.
Kovácsné Svelik Beáta
könyvtáros
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Túrakenu kormányosok gyakorló
táborai, 2018. június 25–30.
és 2018. augusztus 6–11.
Tisztelt Szülők! Tisztelt Táborozók!
Az elmúlt években megrendezett kenus oktató táborokban, sok fiatal vett részt,
akik jó evezősök és jó kormányosok lettek. A táborokban megszerzett tudást most
igazi 100 km hosszú dunai kenu vándortúrákon lehet alkalmazni. A tábor célja,
hogy a kormányosok képesek legyenek a nagy hajók járta vizeken a kenuk és az
evezősök biztonságos irányítására.
A varga@hajosklub.hu címen és a 06 30 327 0990 telefonszámon lehet ezekre a táborokra jelentkezni folyamatosan, amíg a létszám be nem telik. Kérem, osszák meg
ezt a felhívást másokkal is, halmozzanak el kérdéseikkel, beszéljük meg a további
részleteket. Ha tehetik, nézzék meg az „Európa kék szalagja, a Duna” című filmsorozatunkat az M5 tévén minden szombaton délután. 			
Üdvözlettel: Varga János táborvezető

Vízi napközis táborok a Dunán
2018.
2018. évben a nyári iskolai szünetben 5 darab egy hetes
vízi napközis tábort szervezünk a Dunán.
A táborok időpontjai: június 18–22.; július 2–6.;
augusztus 13–17.; augusztus 21–24.; augusztus 27–31.
A tábor részvételi díja 5 napra: 19 000 Ft/fő. Napidíj fizetésére is van lehetőség, 3800 Ft/nap/fő, amelyért napi háromszori étkezést, túrakenuban
férőhelyet, mentőmellényt, evezőt és biztonságos szakszerű felügyeletet
biztosítunk a tábor minden napján 6.30–16.30 óra közötti időben.
Miért érdemes részt venni a táborozáson?
Íme, egy szülő véleménye 2017. évből: „Igazi élményt ad! Nekem kicsit a
gyermekkorom táborait idézi, ezért tartottam tőle, hogy a lányunk mit szól
majd hozzá. Azt hiszem mindent elmond, hogy idén már másodszor vesz
részt a táborban, saját kívánságára. IMÁDJA. Családias hangulat, aktív részvétel a tábor életében, evezés, móka, kedves, viccelődő, ám kellően szigorú
felügyelettel.”
Napi program: Reggeli után túrakenukban evezünk Dunakeszi vagy Szentendre irányába. A délelőttöt arra alkalmas folyó partokon töltjük el játékkal,
evezéssel, csónak kormányozás megtanulásával, a természet felfedezésével. Ebédre evezünk vissza a vízi telepre. Délután a gyerekek játszanak, de
igény szerint lehetőségük van evezésre, motor csónakázásra. A csónakokat
felnőttek irányítják. Mentő mellény viselése a csónakokban mindenki számára kötelező. Konyhai munkákban a gyerekek is részt vehetnek. Minden
csütörtökön késő délután, vidám tábortűzi összejövetelt tartunk sütögetéssel, énekléssel, amelyre a szülőket, hozzátartozókat is várjuk!
Jelentkezési és érdeklődési lehetőség: Varga János táborvezetőnél, varga@hajosklub.hu e-mail címen vagy a 06 30 327 0990 telefonszámon és
az iskolában, valamint a tábor helyszínén, Újpest, Üdülő sor 7/a
alatt a táborok idején.
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Tudod-e…..
... hogy mi a Colosseum ?
A Colosseum hatalmas amphitheatrum Rómában. Hajdan 50 000 néző
fért el benne. A nagyszabású épületet Vespasianus császár idejében
kezdték építeni sportversenyek céljára, és kb. i.e. 80-ban Titus uralkodása idejében fejezték be. Az amphiteátrum négyemeletes volt, s mind a
négy emelet más - görögöktől átvett
- építészeti stílusban készült : dór,
ión, korinhoszi és vegyes stílusban.
...hogy mi a kabuki ?
Japán színpadi forma . Pantomimelőadások, melyekben a dalokat zenekar kíséri, a nők férfiaknak, a férfiak
nőknek öltözve adták elő a játékot.
Elsősorban társadalmi és történelmi
témákat dolgoztak fel az előadásban.
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Sikeres tavasz

KÖNYVAJÁNLÓ

Az Almásfüzitői Sport Club labdarúgó szakosztályának felnőtt csapata rendkívül sikeres tavaszon van túl. Télen még kissé szokatlan módon a 8.helyen fordult, aztán
elindult felfelé a tabellán. Rögtön az első két idei mérkőzésen oda-vissza csapást
mértek 5:0-s gólkülönbséggel a későbbi ezüstérmes Naszály csapatára. A füzitői srácok a végső elszámolásnál mindössze 6 ponttal maradtak le a bajnoki címről. Néhány
idényközi váratlan pontvesztés a végén az aranyos álmokba került. A Berlik Zsolt
trenírozta gárda mindössze egy győzelemmel kevesebbet szerzett a szezon során,
mint a bajnoki címet elhódító Császár csapata. Az utolsó fordulóban látszott igazán,
hogy mennyire tudnak célért és egymásért küzdeni a fiúk. Egy félidőn keresztül tíz
emberrel játszva végül 2:1 arányban legyőztük a szintén éremért küzdő szákszendi
csapatot, amely végül a későbbi gólkirályt is adta a bajnokságnak, s ezzel, illetve kis
szerencsének köszönhetően az ASC megszerezte a bronzérmet, s újabb dicsőséget
hozott a településnek, illetve az igen népes szurkolótáborának. A sikerhez mindenki
hozzátette a maga kis részét, és meg kell jegyeznünk, hogy a megyében szinte egyedülállóan nívós körülmények között dolgozhattunk, és összességében érezhető volt
mindig, hogy ez egy nagy család, és élmény ide tartozni. Augusztusban ismét harcba
szállnak, az új idényben is sok örömöt, sikert és jó mérkőzéseket várunk tőlük.

Michael Crichton:
Jurassic Park

...hogy ki volt a niklai remete ?
Berzsenyi Dánielt nevezték így, miután 1805-ben a Somogy megyei
Niklára költözött, hogy ottani birtokait igazgassa. Ezt követően életét a
magány, az irodalmi élettől való vis�szahúzódás jellemezte, amely költészetének elégikus hangvételét is
megalapozta.

...hogy miért szúrósak a kaktuszok
Leveleik szúrós tövisekké alakultak,
mert ez kedvezőbb a száraz területeken élő növények számára. Így kisebb felületről kevesebb nedvességet kell elpárollogtatniuk, ez pedig
például a sivatagban, ahol forrón tűz
a nap, és ritkán esik az eső fontos
számukra. A kaktuszok tüskéi egyedül vagy csoportosan ülnek a növény
testén. Szúrásuk nem mérgező, de
ha a tüske hegye a sebbe törik, gyakran okoz gyulladást.

A kilencvenes évek elején igazi szenzációnak
számított a Steven Spielberg által rendezett
Jurassic Park, amely
annak idején elindította a gyerekek körében
mai napig csillapíthatatlan dinó-mániát. Ennek
könyvváltozatát Michael Crichton jegyzi. A történet nyitányában ismerhetünk
meg egy különc amerikai milliomost, aki
azzal pezsdíti fel szürke hétköznapjait,
hogy - felfoghatatlan pénzösszegekért
- az ősvilág óriásszörnyeit hozatja létre
és tenyészteti saját szigetén. Bár eleinte
a lények bírnak némi bájjal, nemsokára
elszabadul a pokol, az ügyetlen varázslóinas olyan erőket szabadít fel, amelyek
felett hamar elveszti az uralmát: az őslények ugyanis a terv ellenére szaporodni
kezdenek, és egyre agresszívabbal. Szerencsére a megvadult dinókkal az amerikai hős-tudósok krémje áll szemben,
mint például, mint doktor Alan Grant…

Michael Crichton:
Az elveszett világ

..hogy mit eszik a húsevő növény ?
Nem rántott csirkét és fasírtot.
Ezeknek a nönyeknek a leveleik végén tömlőszerű kitüremkedés van,
amit kancsónak hívunk. A széle
többnyire színes, hogy a rovarokat
magához csalogassa. Ha ügyetlenek
a kancsó peremén megcsúsznak és
a tömlő mélyére pottyannak. Persze
menekülnének onnan, de nem tudnak, mert beleragadnak a lefelé álló
ragadós szőrszálakba. A fogságba
esett rovarok elpusztulnak a kancsó
mélyén és felbomló testükből táplálkozik a növény.
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Megalakult a Vöröskereszt helyi
szervezete Almásfüzitőn
2018. június 7-én 12 fős létszámmal megalakult a Vöröskereszt almásfüzitői
szervezete a komáromi terület új koordinátora, Oláh Gábor segítségével, aki
a szervezői feladatokat látja el a városban és környékén.
A vöröskereszt a magyarországi önkéntes és térítésmentes véradás-szervezést 1939 óta végzi. A véradások megszervezése mellett adománygyűjtő akciókat és ruhaosztást is szerveznek. Az elsősegélynyújtás vizsgáit is ők bonyolítják le: területükön havonta
már kétszer vizsgáztatnak. Partnerségre törekednek a környékbeli civil szervezetekkel és oktatási intézményekkel, fontosnak
tartják az összefogás és közösség erejét. Az almásfüzitői szervezet szeretettel
várja a helyi lakosok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának csoportunkhoz, azok jelentkezni a helyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában tudnak (Tel.: 06 34 348-251/6-os mellék, 06 34 348-635). Célunk az egészségtudatosság, a prevenció fontossága az egészségmegőrzésben, a helyi összefogás
növelése és a nehéz helyzetben lévő családok segítése. Idén szeptembertől havi
rendszerességgel előadássorozatok szervezése a csoporttagoknak elsősorban
a természetgyógyászat és a kineziológia témakörében. A tagdíjak a következőek:
felnőtt: 1000 Ft/év; nyugdíjas: 600 Ft/év; diák: 500 Ft/év.
Szeretettel várjuk!
Szabó Viktória

Néhány évvel korábban
egy társaság Grant doktor vezetésével génsebészeti úton létrehozott
néhány dinoszauruszt,
és egy Costa Rica-i szigetre telepítette őket. A
kísérlet azonban balul
ütött ki, a dinoszauruszokat megsemmisítették. Időről időre
szárnyra kel azonban a hír, hogy azon
a vidéken újabb elpusztult nagytestű,
gyíkszerű állatokra bukkannak. A Costa
Rica-i kormány a turizmus visszaesésétől tartva rendre elégeti a tetemeket,
annál is inkább, mert a környéken egyre
gyakoribbá váló agyvelőgyulladás szintén összefüggeni látszik az állatokkal.
E különös hírek egyszerre keltik fel az
őslények kihalásának okait kutató tudósok, kalandvágyó fiatalok és különféle
hatóanyagok biológiai forrásait kereső
kalandorok érdeklődését. A helyszínre érkező Richard Levine paleontológus, Ian Malcolm matematikus, Sarah
Harding biológus képzeletét azonban
messze felülmúlja mindaz, amit ott találnak...
Kovácsné Svelik Beáta

A lmásfüzitői H írek
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Közérdekű információk
Beró László
polgármester
fogadóórája
2018. július–augusztus hónapban
előzetes egyeztetés alapján.
06 34 348 749

dr. Szeidl Bernadett
jegyző fogadóórája
2018. július–augusztus hónapban
előzetes egyeztetés alapján.
06 34 348 749

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.

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

FELHÍVÁS
EMLÉKFA ÜLTETÉS
ALMÁSFÜZITŐN
Olyan almásfüzitői lakosok jelentkezését várjuk, akik már elvesztették mind a két szülőjüket, nagyszüleiket.
Az elültetett emlékfa
méltó módon állít majd
emléket azoknak a szülőknek, nagyszülőknek,
akik
településünkön
neveltek fel bennünket, községünkban élték le életüket, de sajnos már nem
lehetnek velünk. Az emlékfát ősszel
Almásfüzitő mindkét településrészének parkjaiban ültetjük majd el,
melynek tövébe az év folyamán egy
emléktáblát is elhelyezünk. Érdeklődni Kovácsné Svelik Beátánál lehet.
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2018. júniusi
programjainkról...
A 2017 decemberében a vezetőség és Bekéné Magyar Melinda javaslataival elfogadtuk 2018. évi munkatervünket. Akkor
úgy tűnt kivitelezhető lesz egy rövid kirándulás Monostorra az Erődbe, egy tematikus kiállítás megtekintésével.
A programot időben meghirdettem és vártam
a jelentkezéseket. A 35 főből 16-an vállalták
volna a kirándulást. Elvem az, ha már egy
ilyen összetartó és jól működő klubot vezetek, akkor a kirándulás helyett egy olyan
programot kell meghirdetni, ami az itthon
maradókat is elcsábítja. A kirándulás napján
szakadt az eső, mintha engem igazolt volna.
A művelődési ház erkélyes termében egy kellemes beszélgetésre szólt a meghívásom, a
délelőtt folyamán süteményt ettünk, kávéztunk, jutott egy kis bor is a poharakba, de
nem is az enni-inni való volt a lényeg, hanem,
hogy sokan együtt voltunk és jóízűt beszélgettünk. Az elmúlt évben júniusban már volt
egy sikeres programunk, egy ebéd keretében
jóízű pörköltet ettünk, így a korábbi sikert folytatva június 21-én 30 fő vett részt az ebéden.
A pörkölt elfogyott, de volt üdítő, egy kis bor,
magam sütötte piskótatekercs, és a nagy melegre való tekintettel fagylalt. A beszélgetés
most sem maradt el, és nagyon fontos volt
mindenki számára, hogy egy méltó összejövetellel zárhattuk az első félévi programunkat.
Az eseményt két személy szponzorálta, amit
mindenki köszönettel fogadott.
Fekete Józsefné klubvezető

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötöttek:

Június13-án Lajos Melinda
és Molnár Balázs esküdött
egymásnak örök hűséget.
Sok boldogságot!
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