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Almásfüzitői Hírek
SZENÁTUSI HÍREK – 2018. szeptember
Szeptember mottóim: „Hadd énekel-
jenek, csak fizessenek.” (Mazarin). „A 
háború remek, ha a békét hozza végül; 
a béke szörnyű rossz, ha háborúra ké-
szül.” (Logau). „Ki semmitől se tart, 
túlbecsüli magát.” (Corneille).

Kedves Olvasóim!

Júniusi számunk megjelenése óta, a 
nyári szünet alatt is intenzíven dolgoz-
tunk. Folyamatosan zajlottak a megpá-
lyázott, illetve megnyert projektek előké-
szítő munkálatai.
 

Lássuk, mi történt: 

Több éve gondot okoz a településrészen 
élőknek, hogy az előző szolgáltató, mi-
után számos lakost és elsődlegesen a 
nyugdíjasokat magához csábította, min-
denfajta előzetes jelzés nélkül abba-
hagyta banki és készpénzkiadó automata 
szolgáltatását. Polgármesterré válasz-
tásom elött, a választási kampányban 
ígéretet tettem, hogy megoldást keresek 
a problémára. Munkatársaimmal hosszú 
tárgyalások után megtaláltuk azt a ban-
kot, amelyik nagyon kedvező áron telepíti 
a gépét. Így rövidesen, remélem az újság 
megjelenésére már újra működik napi 
24 órán keresztül a posta bejáratánál az 
automata. Ez nemcsak a bank ügyfelei-
nek jelent nagy segítséget. Ha még nem 
tudták volna, a havi két ingyenes pénzfel-
vétel 150.000 forint értékig bármely au-
tomatánál, nemcsak a saját banknál in-
gyenes. Itt szeretném előre jelezni, hogy 
a bank munkatársaival lakossági fórumot 
szervezünk, ahol bemutatják lakossági 
szolgáltatásaikat, amire mindenkit sok 
szeretettel várnak, mindenféle elkötele-
zettség nélkül. Az önkormányzat, a bank, 
a posta és az áramszolgáltató is megtette 
a feladtát, már csak a telefonszolgáltató 
speciális vonalára várunk. Amint ők is el-
végzik a dolgukat, mindenkit értesítünk, 
bár gondolom a működő automata híre 
futótűzként fog terjedni.

Régi igény volt a kutyafuttató elkészí-
tése. A vállalkozó elvégezte a munkáját. 
Az átadás azért késik, mert a területet 
befüvesítve szeretnénk átadni. Másfél 
héten belül erre is sor kerül.

Augusztus 19-én megtartottuk a most 
már hagyományos családi napot. Kora 
délután gyerekprogramokkal, délután 
és este pörköltfőző versennyel. Úgy gon-
dolom, ilyenkor minden résztvevő győz-
tes, ugyanis mire beesteledett az össze 
versenyző csapat bográcsa kiürült és ez 
az igazi siker, ez az igazi elismerés. Este 
Zsolti szórakoztatta a közönséget nagy 
sikerrel. Ahogy tavaly is írtam, most csak 
ismételni tudom: aki eljött, jól érezte 
magát; aki nem, az így járt.

Szeptember második hétvégéje is tele 
volt eseményekkel. 17-én szombaton 
reggel és délelőtt horgászverseny volt a 
Dunán. Kegyes volt hozzánk az időjárás. 
Mindössze a szél fújt. Tavasszal nagyon 
hideg volt és az eső is esett. Ez a különb-
ség világosan látható volt a résztvevők 
számában és a kifogott hal mennyiségé-
ben. Amíg horgászaink a halakkal küz-
döttek, a kajakosok kitakarították dunai 
partszakaszunkat. Köszönet érte!

Délután és este pedig a hagyományos 
évadzáró azaumi eseményünk, a szőlő 
és borünnep eseményei várták az érdek-
lődőket. A sok vendég mellet országy-
gyűlési képviselő asszony és a megyei 
jegyző úr is meglátogattak bennünket. 
Az a tény, hogy rendezvényeinket gyak-

ran és szívesen látogatják, elismerés a 
szervezőknek és megtiszteltetés a tele-
pülésnek.

Történt egy katasztrofális esemény is a 
hivatal épületével, de erről kollégám cik-
kében olvashatnak részletesen.

Azért, hogy jó hírrel fejezzem be, íme: 
nyár elején megkereste az önkormány-
zatot a Rákóczi Szövetség, hogy támo-
gassunk egy határon túli magyar tele-
pülés diákját iskolakezdés alkalmából. 
Sajnos az államháztartásról szóló tör-
vény ezt önkormányzat esetében nem 
teszi lehetővé. Néhány képviselőtársam-
mal úgy döntöttünk, hogy akkor magá-
nemberként tesszük ezt meg. A pénz 
átutalásra került, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ebből egy izsai kisdiák tanévkezdé-
sét támogassák. Úgy gondolom, ilyenkor 
illik a támogatásban résztvevő képvi-
selők nevét is felsorolni: Folczné Kerek 
Etelka, Tamás-Kovács Beáta, Vízkeleti 
Tibor, Pusztai Sándor, Kerekes Géza al-
polgármester úr és jómagam.

Szeptember vége és október a hagyo-
mányokhoz híven tele lesz események-
kel, de ezekről majd a következő szám-
ban írok.

Szenátor

(Beró László – Polgármester)

Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz
(részlet)

Már a víg szüretnek örűl minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember.
Októbert olyformán bíztatja előre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.
Setétűl a gohér a vesszőkön,
Barna színt vér vissza a többi szőlőkön,
Amelyeknek általvilágló kristályja
A nézőt már édes nektárral kínálja.
Rajtok királyságot mutogatni akar
A veres bársonyba kevélykedő bakar.

A sárgálló almák, s a piros körtvélyek
Legörbedt anyjoknak emlőjén kevélyek.
Fája alatt hever a főtt berkenye,
A kövér noszpolya, a borzas gesztenye.
Megterhelte az ősz a fáknak ágait,
Vastagon ráfűzte gazdag áldásait.
Csak az a baj, hogy már hűvösök a szelek,
Néha egy kis hideg és dér is jár velek.
Mert már a Mértéket hogy Fébus elérte,
A napot az éjjel egyenlőnek mérte.
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A jegyző válaszol
Tisztelt Almásfüzitői Lakosok!

Közeledik a fűtési szezon. A téli rezsi-
csökkentés jegyében azok a háztartá-
sok, ahol távhővel fűtenek, már kap-
tak a Kormánytól támogatást.  Most a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasz-
náló háztartások is 
egyszeri természet-
beni támogatásban 
részesülnek a fűtési 
költségek viselésével 
összefüggésben. A 
kizárólag elektromos 
fűtési móddal rendel-
kező háztartások nem 
jogosultak az igény-
bejelentésre.

A fával és szénnel fűtők még egy hó-
napig, október 15-ig igényelhetik a 12 
ezer forint értékű tüzelőanyagot bizto-
sító téli rezsicsökkentést.

Háztartásonként egy igénybejelen-
tés nyújtható be az önkormányzatnál, 
legkésőbb 2018. október 15. napjáig, 
amely határidő elmulasztása jogvesztő.  

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni 
kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely 
később nem módosítható. Az kérheti a 
támogatást, akinek az adott háztartás a 
bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett 
tartózkodási helye.

A BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ellenőr-
zi az igénybejelentés-
ben szereplő háztartás 
tekintetében a gáz- és 
áramszolgáltatónál 
rendelkezésre álló, a 
támogatásra vonatkozó 
adatokat.

Az igénybejelentő 
nyilatkozatot az Al-
másfüzitői Polgármes-
teri Hivatalban lehet 

benyújtani ügyfélfogadási időben Pethő 
Réka szociális igazgatási ügyintézőnél 
(2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., fszt.) 
Igénybejelentő lapot és adatkezelési 
tájékoztatót kihelyeztünk a Közössé-
gi Házban és az Almásfüzitői Szociális 
Alapellátási Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál is.  

Dr Szeidl Bernadett

jegyző

Lakossági tájékoztató
az Észak- és Közép Dunántúli  

szennyvízelvezetési- és kezelési fej-
lesztés 2. (ÉKDU 2.)  

Almásfüzitő-Neszmély-Dunaalmás  
projektelemmel kapcsolatban.

Mint bizonyára már nagyon sokan ér-
tesültek róla, településünkön teljes 
egészében megújul a szennyvízcsator-
na hálózat, illetve új szennyvíztisztító 
mű is épül Almásfüzitő szennyvízének 
befogadására, tisztítására. Szükségét 
éreztük ezért ezzel kapcsolatban a la-
kosság teljes körű tájékoztatását. 2018. 
augusztus 30-án lakossági fórumot 
szerveztünk a témában, melyre nagyon 
sokan eljöttek, ebből is látható, hogy a 
lakók élénken érdeklődnek a téma iránt. 
Ezen a fórumon a település lakói első 
kézből értesülhettek a tervezőktől, a 
kivitelezőktől, a szolgáltatótól és az ön-
kormányzatot képviselőktől a projekttel 
kapcsolatban. A jövőben amint szüksé-
gessé válik, várható a témában további 
lakossági fórum is. A projekt keretében 
Almásfüzitő szennyvízcsatorna hálóza-
ta teljesen megújul, és műszaki érte-

lemben átalakul. A meglévő- egyesített 
rendszerű- csatornahálózaton össze-
gyűjtött szennyvizet és csapadékvizet 
jelenleg a Dunába vezetik. A jövőben a 
szennyvíz és a csapadékvíz szétválasz-
tásra kerül. Az összegyűjtött szennyvi-
zet a településtől dél-keleti irányban 
bocsájtják ki. A projekt részeként egy új, 
modern szennyvíztisztító telep épül Du-
naalmáson, ide kerül a három érintett 
település- Almásfüzitő- Neszmély- Du-
naalmás- szennyvize. 

A kivitelezési munkák előre láthatólag 
2019 tavaszán kezdődhetnek meg, és 
a tervek szerint a megvalósítás másfél 
évet vesz igénybe. A kivitelező Mészá-
ros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. előre láthatólag 2019. ja-
nuár 15-től 2020. augusztus 31-ig terje-
dő időtartamra lakossági irodát tart fenn 
Almásfüzitő-felsőn a volt piaccsarnok 
(majd később szépségszalon) helyén, 
ahol fel lehet őket majd keresni minden-
féle észrevétellel a kivitelezési munkák-
kal, a beruházással kapcsolatosan. 

 Milotai Gábor vezető-főtanácsos

településüzemeltetési és műszaki referens

A vasútállomáson történtekről
Manapság nagyon sok gondot jelent a 
vasútnak a „rongálás” fogalom. (Graffi-
tis teherkocsik, kivert menetrend, vál-
tók rongálása…). Ezek a szavak sok 
embernek ismerősek. Lehet tenni 
azért, hogy megálítsuk ezt? – Igen!!!                                                                                                                 
Ne hagyjuk szó nélkül, fogjunk össze, 
nyitott szemmel járjunk, merjünk segít-
séget hívni, bátran rászólni azon fiata-
lokra akiket éppen tetten érünk, miköz-
ben rosszat tesznek, vagy saját életüket 
veszélyeztetik! Néhány példát szeret-
nék felsorolni, ami Almásfüzifő-felső 
vasútállomáson történt.                           

A vonatról leszállva – a biztonságos át-
kelőhelyet választva –,  a gólyahídon több 
frissen meggyújtott, felperzselt anyagot 
találtam a földön, és a magasáramú fel-
sővezetéken is. Szerencsére nem történt 
sérülés. A gyújtogatást jelentettem a 
MÁV Magyar Államvasutak Győr Terüle-
ti Állomásfőnökségnek, akik további in-
tézkedéseket kértek a Pályavasúttól. Az 
akkor, éppen a lakótelepen járőröző ren-
dőröknek is felhívtam a figyelmet rá, akik 
azonnal a helyszínre mentek. 

A peron díszkövezését megbontva, 
a felszedett betondarabokat a sínekre 
dobálják, sokszor a sínpáron hagyva. Ez 

azért veszélyes, mert  a vonat áthaladás 
közben könnyen kisiklik, másrészt pedig 
egy nem várt pillanatban felcsapódhat a 
szerelvény aljára, ezzel súlyos műszaki 
gondokat okozva a vasúttársaságnak, 
egyben az utasoknak is. A hírközlések-
ben naponta halljuk, utasként tapasztal-
juk, hogy a rongálások folyamatosak. 

Utazóként többször késve érkeztem az 
adott helyre, mert a problémát el kellett 
hárítani. A vonat addig nem közlekedhet 
tovább a biztonsági előírásoknak megfe-
lelően. Belegondoltam, ezek a rongáló 
fiatalok itt élnek közöttünk. Ismerem a 
szüleit, talán ők is szoktak vonattal utaz-
ni. Többször közösségi oldalakra is felte-
szik, ahogyan a sínek között ücsörögnek, 
vagy az általuk is megrongált, életve-
szélyes állomásépületben/előtt dohá-
nyoznak. Elgondolkodtam azon, hogy a 
szülők miért nem veszik észre, ők miért 
nem látják saját gyermeküket, vagy ha 
tudják miért nem állítják meg őket? A fe-
lelősség legfőkébb a szülőké!

Sok bosszúságot okoz, hogy a frissen 
kitett menetrend/vágányzári hirdetmé-
nyek, rövidesen a rongálók martalékává 
válik. „Munkájuk” nyomán, szilánkosra 
tört üveg, eldöntött oszlop, szétdobált 
papírok hevernek.

Számomra a legmegdöbbentőbb az, 
hogy néhány fiatal az éjszakában vagy 
nappal a sínek között fotózkodik, ran-
dalíroz. Ráül, vagy ráfekszik a sínpárra. 
Vagy a peron szélén akrobatikus mu-
tatványokkal szórakoztatják egymást.  
A baj, hamar megvan! Talán az elkövető 
fiatalok sem gondoltak bele, hogy milyen 
fájdalmat okozhatnak a családjuknak, 
ha visszafordíthatatlanná válik az eset. 
A mozdonyvezető élete is megváltozik 
azzal, ha más meggondolatlan magatar-
tását későn veszi észre, és már nem tud 
időben cselekedni. Munkájából felfüg-
gesztik, rendőrségi eljárás indul, pszi-
chésen megtörik. 

BELEGONDOLTATOK EBBE?? 

Tisztelettel kérlek, fejezzétek be, ezt a 
talán vagányságból elkövetett cseleke-
deteket! Mindenki legyen azon, hogy egy 
biztonságos, szép, nyugodt lakótelepen 
élhessen! 

Amennyiben rongálást tapasztalnak,  
hívják a MÁVDIREKT zöldszámát vagy a 
rendőrséget!

+36 (1) 349 4949                                                       
Egy aggódó

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Kovács Benett Ferenc  
Született: 2018. 07. 28-án

Édesanya:  
Tinka Ramóna Mária

Édesapa: Kovács László Erik

*  *  *
Drotár Dominik Dorián  

Született: 2018. 08. 06-án
Édesanya: 

 Poharenszki Edina
Édesapa: Drotár István

*  *  *
 Mórocz Zsófia Katalin  

Született: 2018. 08. 07-én
Édesanya: Falussy Katalin
Édesapa: Mórocz Norbert

*  *  *
Molnár Levente  

Született: 2018.09.07-én
Édesanya: Lajos Melinda
Édesapa: Molnár Balázs

Jó egészséget kívánunk!

*  *  *
Házasságot kötöttek: 

Július 7-én  
Minyóczki Zsuzsanna Kitti  
és Vági Norbert esküdött  
egymásnak örök hűséget.

*  *  *
Aug. 18-án Udvardi Bianka  
és Csepregi Ádám esküdött  
egymásnak örök hűséget.

Sok boldogságot!

Betűfaló olvasóklub a könyvtárban
„Az olvasás is gondolkozás, 
s az írás is beszéd” (Babits 
Mihály)

Nem lehet kérdés, hogy ol-
vasni hasznos. Idén nyáron 
második évadját kezdte meg 
a Betűfaló olvasóklub álta-
lános iskolás tanulóknak a 
Községi és Iskolai Könyvtár-
ban. Az olvasóklub egy olva-
sást népszerűsítő foglalkozás 
a vakáció alatt, sok gyer-
meknek nincs kedve olvasni, 
pedig akár egy jó, közösségi 
program is lehet a közös ol-

vasás. Olvasni hívtam július 
elején a gyerekeket, és kö-
zösen határoztuk meg, hogy 
milyen menetrend szerint 
haladjunk a foglalkozások-
kal. Fejezetről fejezetre ha-
ladtunk. Olvasónaplót készí-
tettünk, amelyben felsoroltuk 
a szereplőket és jellemüket, 
az elhangzottak tartalmát 
leírtuk. Az olvasmánnyal 
kapcsolatos élményeiket 
rajzban, önálló műalkotás 
létrehozásában mesélték el. 
A közös feldolgozása a nyári 
olvasmánynak izgalmasab-

bá tette sok gyerek számára 
az olvasást. Megbeszéltük ki 
volt a diákok számára a leg-
kedvesebb szereplő, melyik a 
kedvenc történet a könyvben, 
kivel tudna a tanuló azono-
sulni a történetben. Mit ten-
ne másként? Hiszem, hogy 
így jobban bevésődik mindaz, 
amit olvastak. Az olvasóklub 
kiemelt célja az olvasás nép-
szerűsítésén túl a kötelező 
olvasmányok elolvasása volt. 
Remélem, hogy az olvasás 
örömteli tevékenység és nem 
feladat volt a gyerekeknek.      

A legaktívabb diákok, akik 
rendszeresen részt vettek az 

olvasóklub foglalkozásain: 

Berecz Blanka  
4. osztályos tanuló  

- Tatay Sándor: Kinizsi Pál, 
Landesz Gréta  

5. osztályos tanuló  
- Molnár Ferenc:  
A Pál utcai fiúk, 

Farka Petra és Oláh Virág  
6. osztályos tanulók  

- Gárdonyi Géza:  
Egri csillagok.

Kovácsné Svelik Beáta
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Szeptember az óvodában
Idén is sok szeretettel vártuk az újonnan 
érkező csöppségeket és a „régi” gyerkő-
ceinket óvodánk falai közé.  Szeptember a 
beszoktatás időszaka. Nagyon sok család-
nál okoz ez nem kevés izgalmat. Rengeteg 
a felmerülő kérdés, idegeskedés nemcsak 
a gyerekeknél, de a szülőknél is egyaránt. 

Mi óvónők nagyon sokat segíthetünk, 
hogy az óvodai beszoktatás gördüléke-
nyen menjen. Beszélgessenek velünk, 
kérdezzenek bátran! Óriási tapasztala-
tunk és számtalan jó ötletünk van, hogy 
éppen egyes esetetekben mi lenne hasz-
nos. Az óvodai beszoktatás nem egysze-
rű feladat, hiszen nekünk óvónőknek is 
meg kell találnunk a kulcsot a különböző 
környezetből érkező, különböző szemé-
lyiségű gyerekekhez. Az óvodai beszok-
tatás tehát „összeszokás” a kisgyerme-
kek és nekünk óvónénik számára is! 

A pedagógusok tudják, hogy először a 
szülőt kell megnyugtatni, hogy jó helyen, 
biztonságban lesz a gyermeke. Az óvónők 
már első pillanatra felmérik, milyen sze-
mélyiségtípusba tartozik egy gyerek, és az 
óvodai beszoktatás menetét, módját, idejét 
is ehhez tudja igazítani. Ez nem azt jelen-
ti, hogy a lassabban megnyíló gyerekek 
esetében az óvodai beszoktatás anyuká-
val együtt töltött ideje megnyúlik – hanem 
csak azt, hogy nem támaszt „elvárást” a 
gyerekkel szemben, hogy ekkorra vagy 
akkorra már meg kell szoknia az óvodát. 
Sokszor épp az óvónő inti türelemre a szü-
lőt, hiszen mégiscsak több óvodai beszok-
tatás van már a háta mögött…

Hogyan segíthetnek a SZÜLŐK  
az óvoda megszokásában? 

• Már a beszoktatás előtt álljanak át az 
óvoda napirendjéhez hasonló életritmus-
ra. • Beszélgessenek az oviról, mielőtt 

elkezdene járni a kicsi. • Használják ki 
a beszoktatási időt. • Csak fokozatosan 
növeljék azt az időt, amikor egyedül hagy-
ják a kicsit. Az első néhány napot töltsék 
együtt. • Ha már elkezdték, legyenek kö-
vetkezetesek! Ne a gyerek irányítson ab-
ban, hogy mikor megy oviba, mikor nem. 
Ez a döntés a szülő feladata, az ő felelős-
sége. • A gyereknek fogalma nincs arról, 
mi a „dolgozás”. Mondják el neki, hol 
vannak, amikor ő oviban van. Ha tehetik, 
vigyék be egyszer a munkahelyükre. • 
Vigyék be a kedvenc macit, párnát, ron-
gyocskát, ettől biztonságban érzi magát. 

Ha ezt nem engedik,  
rossz intézményt választottak!

• Ha van cumija, ne most vegyék el tőle! 
• A kukucs, bújócska, labdázás, fogócs-
ka – mind az elszakadást szimbolizáló 
játékok. Sokat segítenek a szorongás ol-
dásában. • Nem jó, ha este fél fenékkel, 
indulásra készen ülnek az ágya szélére. 

Az elalvás előtti időt szánják a kicsire – 
csak RÁ! Meséljenek, beszélgessenek, 
akár az oviról, ha neki is jólesik.

Mi az, amit véletlenül se tegyenek?

• Soha ne fenyegessék az ovival: Na, majd 
ott nem válogathatsz! Na, majd ott muszáj 
lesz aludnod! • Ne csapják be: Csak egy 
kicsit kell itt maradnod! Mindjárt jövök 
érted!  A Kisgyermeknek nincs időérzéke: 
a mindjárt is örökkévalóságnak tűnhet. 
Mondják azt, hogy „ebéd után", „alvás 
után” – ezt megérti, még ha nem is örül 
neki. • Ne rendezzenk hosszú, könnyes 
búcsúzkodást! Ez csak fokozza az elválás 
fájdalmát. • Ne szégyenítsék meg, ha sír, 
fél, vagy nem viselkedett jól! • Ne sértőd-
jenek meg rá, ha sír, de akkor se, ha „túl" 
jól érzi magát! • Ne hangoztassák: „Bez-
zeg az Aladár már nem hisztizik!”

Jó hírem van  
a Kedves Szülőknek! 

Előbb utóbb minden kisgyerek beszokik 
az óvodába!  Nem érdemes a szomszéd 
gyereket nézni és nem jó, ha elvárások 
vannak a fejünkben, hogy a beszoktatás-
nak hogyan kellene történnie. 

Elsőként koncentráljanak magukra! 
Ha a szülők jól vannak és el tudják való-
ban engedni a gyermeküket, bíznak ben-
ne, hogy jó helyen van, akkor ő is meg 
fogja lépni ezt az első nagyobb akadályt 
a saját kis életében. 

A legjobb felkészülés az óvodára az 
együtt töltött minőségi idő a gyerme-
künkkel! Bízzunk magadban és bízzunk 
BENNE! Sikerülni fog!

Mészáros Gyuláné (Melinda néni)

Virág csoport

Almások almása

Magyarország „Almás” nevű települé-
sei húsz éve július utolsó hétvégéjén 
jó hangulatú vetélkedőn összegyűlnek, 
találkoznak. Idén, mint a legelső játé-
kot megrendező település, Dunaalmás 
volt a házigazda. Az idei rendezés jogát 
2017-ben Tóalmáson elért győzelemért 
érdemeltek ki.

Az idei résztvevő települések Almásfü-
zitő, Bácsalmás, Dunaalmás, Magya-
ralmás, Mátraalmás, Rácalmás és Tó-
almás. Különféle feladatokban mértük 
össze a fizikai és szellemi tudásunkat. 
Szombaton sportos feladatok voltak, 

nyolc állomással. Bebarangoltuk Du-
naalmást. Többek között kannacipelés, 
csónakhúzás, tűzoltófecskendő-szere-
lés is szerepelt a repertoárban. Tesz-
teket is kitöltöttek a csapatok, az élő-
világgal, vízi, növény-és állatvilággal, 
Dunaalmással, és a többi településsel 
kapcsolatos kérdések is voltak. Vasár-
nap az Almások almása rendezvény jö-
vőjéről szóló plakátokat készítettünk, 
vegyes csapatokat alkottunk, a dele-
gált településről egy-egy fő került egy 
csoportba. Három éve új hagyományt 
teremtettek, minden rendező telepü-
lésre almafasort telepítenek. Tóalmás 

és Magyaralmás után a dunaalmási 
polgármesteri hivatal udvarára a részt 
vevő települések egy-egy almafát ül-
tettek el. Az eredményhirdetés előtt 
pedig egy hajókiránduláson vettünk 
részt a Dunán.

Az idei vetélkedőt Magyaralmás nyerte 
meg. Szeretnék nemzetközivé tenni az 
eseményt, és reméljük, hogy a határon 
túli települések is részt vesznek a követ-
kező találkozón. Mint megtudtuk egy al-
kalommal az erdélyi Homoródalmás már 
vetélkedett az Almások almásán.

Találkozunk jövőre is!
Kovácsné Svelik Beáta
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Klubnap 
„Mozgásszeri rehabilitáció idős korban”  címmel tartott egy nagyon tartalmas és időszerű előadást a nyugdíjas klubban 
szeptember 10-én Etter-Domoszlay Dorka gyógytornász.

Az előadó a szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar gyógytornász szakán végzett, tovább 
bővítette az ismereteit a Semmelweis Egyetem Fizioterápia Msc szakon, hogy minél magasabb színvonalon tudja a felada-
tát ellátni. Alkalmunk nyílott a közel egy órában megismerkedni az előadás címében rejlő ismeretekkel és az aktuális be-
tegségek gyógyításával kapcsolatos műtétek és műtét utáni állapot során a szükséges rehabilitációval. Köszönjük a nagy-
szerű előadást, amely során megismerhettük, hogy milyen betegségek várnak ránk, ha nem figyelünk a sok mozgásra, a 
hát és hasizmok erősítésére, a napi legalább fél órás sétára, amellyel sok mozgásszervi megbetegedést megelőzhetünk.

 

Fekete Józsefné klubvezető

Könyvajánló
Brian Cox,  

Andrew Cohen:  
A természet erői

A közismert brit alko-
tópárosnak, a tudomá-
nyos ismeretterjesztés 
„nagyágyúinak”: Brian 
Cox részecskefizikus-
nak és Andrew Co-
hennek új kötete jelent 
meg. Mostani művük-
nek nem szokványos 
a szellemi vezérszála: 
azokat az alapvető erőket, jelenségeket 
próbálják meg körvonalazni, megragad-
ni, megmagyarázni, amelyek olyanná 
teszik, formálják természeti környeze-
tünket, mint amilyennek látjuk, megha-
tározzák a világ valamennyi teremtmé-
nyének struktúráit, a lét forgatókönyvét, 
az élőlények egymáshoz való viszonyát 
és viselkedését, az „élettelen” természe-
ti objektumok, a növények és állatok tö-
kéletes harmóniában levő szisztémáját. 
A szerzők megannyi érdekfeszítő törté-
net, példa, tudománytörténeti anekdota, 
személyes hangvételű beszámoló tükré-
ben valójában egyet szeretnének: ráve-
zetni az olvasót a természettudományos 
gondolkodásmódra, világszemléletre, a 
tudásvágy és a kérdezés, a szellemi fej-
lődés, információszerzés, ismerettágítás 
élvezetére. Minderről négy nagy fogalom 
kapcsán mesélnek, amelyek egyben fe-
jezetcímek is: ez a Szimmetria, a Moz-
gás, az Elemek és a Színek. A mutatóval 
záruló könyv kiváló és érdekfeszítő isme-
retterjesztő munka, jó szívvel ajánlható 
minden érdeklődő olvasó számára.

Tari Annamária:  
Z generáció

A legendás - 
ma körülbe-
lül negyven év 
körül járó - X 
generáció gye-
rekei a mai ka-
maszok - vagyis 
az ún. Z generá-
ció tagjai. Mint 
minden nemze-
déknek, nekik 
is megvannak 
a maguk sajátosságai, és másságai az 
előttük járókhoz képest: ők valószínűleg 
az elsők, akiknek az internet már telje-
sen, evidenciaként átitatja a hétköznap-
jait és meghatározza életformáját. Őket 
megérteni, elfogadni, jobban és okosab-
ban szeretni, nevelni segít Tari Annamária 
elsősorban szülőknek (de nevelőknek, ta-
nároknak is) ajánlható lélektani tanács-
adó kötete. Olyan témákról olvashatunk 
a műben, mint a korcsoport jellemzői, a 
mai példaképtípusok, a Z generáció lát-
ványos koraérettségének okai, az internet 
és a közösségi oldalak szerepe az éle-
tükben, a korral szükségszerűen változó 
gyereknevelési elvek, a csoport működé-
se és agressziója, az intimitás határai (a 
szülők számára), a nemzedék szexuali-
táshoz való viszonya, valamint a Z nem-
zedék szüleinek és tanárainak speciális 
feladatai. A rengeteg megszívlelendő jó 
tanácsot, világos magyarázatokat, szem-
léletes példákat tartalmazó, jegyzetekkel 
záruló, minden érdeklődőnek ajánlható, 
hasznos segítséget nyújtó kötet.

John Middleton:  
Fejleszd az elméd  

– Zsenivé válni  
a hétköznapokban

Közhely, hogy 
a g y u n k n a k 
csak kis ré-
szét használ-
juk ki életünk 
során. John 
M i d d l e t o n 
olyan prak-
tikus taná-
csokat nyújt 
frappáns rövid 
fe j e z e te k b e 
szedve, amelyek segítségével fejleszt-
hetjük problémamegoldó készségünket. 
Kapd el a gondolatait! Térjünk a lényeg-
re! Bízz, de ellenőrizd! Lódítsuk meg a 
fantáziánkat! Újíts! Nem érdekel Hegel, 
Legyen egy B-terved! – ilyen és ezek-
hez hasonló fejezetcímekkel találkozik 
az olvasó, és már a tartalomjegyzék is 
izgalmas önismereti tippekkel szolgál. 
A szerző könnyed társalgóként, mind-
azonáltal kíméletlenül szegezi az olva-
sónak mindazon kérdéseket, amelyek 
a mai rohanó világunkban élő átlag-
embert a lelke mélyén foglalkoztatnak.  
A fekete-fehér képekkel gazdagon il-
lusztrált, ötletes tipográfiai megoldá-
sokban gazdag, név- és tárgymutató-
val záródó mű széles körben ajánlható 
mindazoknak, akik szeretnék magánéle-
tüket, munkahelyi környezetüket tudato-
san szilárdabb alapokra helyezni.

Együtt lenni…
Van a fúziós konyha, a fine dining, a Mi-
chelin csillagok és elegancia az érem 
egyik oldalán. A másikon meg a csa-
ládi tűzhely melege, a kockás terítő, 
a felejthetetlen hazai ízek, az együtt-
lét öröme. A vasárnapi ebédek, mikor 
akár három-négy generáció ül le a te-
rített asztalhoz; és az étkezés nem ér 
véget a főfogással, mert még érkezik a 
kávé, a nagyi sütije és a világot meg-
váltó beszélgetések. Az ebéd romjai 
felett örülünk a másik örömének, vagy 
tanácsot adunk egy megszorult hely-
zetben, emlékezünk, nevetünk, együtt 
vagyunk. Az étkezés – legyen az bár-
milyen – összehozza a családokat, ba-
rátokat.

Mi úgy hívtuk Pörköltfőző verseny, 
de lehetett volna akár Családi nap is.  
A forró-rotyogó bográcsok mellett gyer-
mek, nagyszülő, unoka szorgoskodott, 
hogy minél ízletesebb étkek kerüljenek 
a 3 tagú zsűri és a családtagok, barátok 
elé. Maga a főzés legtöbb esetben a csa-
ládfőre hárult, de még míg ki nem ürült 
a bogrács, és be nem sötétedett együtt 
maradt idős és fiatal.

Egy jó pörköltnek idő kell, és mi igye-
keztünk élvezetessé tenni a várako-
zást. A kisebbek kipróbálhatták az ug-
rálóvárat, összemérhették tudásukat 
az aszfalton, ahol elképesztően színes 
és vidám rajzok születtek: házi ked-
vencekről, a Dunáról, Almásfüzitőről.  
A Zsebsün együttes mindenkit elrepí-
tett a Helikofferrel a nap felé, a nesz-
mélyi Zumbások pedig pörgős, latinos 
dallamokkal rázták fel a nyári forró-
ságtól eltikkadt közönséget. Az ered-
ményhirdetések után aztán jöhetett a 
jól megérdemelt vacsora - a kész étkek 
elfogyasztása. A nap zárásaként némi 
tánccal lehetett könnyíteni az ételtől 
elnehezült hasakon. Az alkonyt követő 
enyhülés felrázta a hangulatot, és meg-
telt a tánctér. A jókedv kitartott, egészen 
addig, míg olyan sötét lett, hogy az or-
runkig sem láttunk.

Természetesen a versenyben  
résztvevőket díjaztuk is.  

A gyermekek közül kiemelten  
5 főnek adtunk át ajándékot,  

a főzőverseny nyertes csapata  
– a Disznótorosok – ,  

pedig kupát és vándorfakanalat  
vehettek át.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Török Tímea

Kovácsné Svelik Beáta könyvtáros
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Táboroztunk
Gyerekkoromban sokat jártam tábor-
ba: szülők dolgoznak, napközi bezárt, 
nagyszülők a kerti munkára koncent-
rálnak.  Akkor mi még nem tudtuk mit 
jelent a tematikus tábor.  Előre beosz-
tott napirend mellett ugyan, de mindig 
vízparton voltunk… vagyis leginkább a 
vízben… esetleg csónakban-, ha éppen 
nem szakadt az eső. Szigorúan előírt 
étkezési időpontok, csendes, pihenő, 
és takarodó. Ha rossz idő volt, maradt 
a pingpong, olvasás, barátkozás… Le-
írva kicsit szimplának tűnik, de mégis 
mennyi élmény, mennyi csodás emlék.

Kedves Kollégáimmal – Melindával és 
Vicával - mi is készültünk: nekünk is volt 
kis papírunk, előregyártott programok-
kal és időpontokkal. Azaumban elsősor-
ban a római korra koncentrálunk, prog-
ramjaink nagy része ehhez kapcsolódik. 
De van, amit hiába írsz le, mert egy külső 
körülmény közbeszól. De így van ez jól, 
amit az élet felülír, annak úgy kell lenni.

Idén négy turnusba fogadtuk a gyer-
mekeket, a négy hét tematikája ugyan-
úgy zajlott papírforma szerint. Ja, hogy 
az élet mégis közbeszólt?

Mert, mit tudsz csinálni, ha szinte 
egész nap, megállíthatatlanul ömlik az 
eső? Lemondod az aznapi sétát, majd 
máskor nézed meg a molaji ásatást, és 
várod az ihletet, hogy mivel üsd el az 
időt. Ihlet érkezik,- meg ugye ott a papír, 
az előre gyártott,- de mire idáig eljutsz 
az élelmes gyermek esőkabátban, gumi-
csizmában, gyűjti a csigákat, és semmi 
más igénye nincs, csak egy papírtároló, 
vagy műanyag vödör. És délutánra hiába 
süt ki a nap, addigra elkészülnek a ver-
senypályák, a csigalakások, vagy inkább 
csigavillák, némi uzsonnáról megmaradt 
dinnyehéjjal felturbózva. Csigák minde-
nütt, asztalon, asztal alatt, dobozokban. 

Benned a kétely, hogy szinte elment a 
nap; a fránya időjárás kettéhúzta a szá-
mításod, de mikor az önfeledt gyerekek-
re nézel, rájössz, hogy ennél jobb prog-
ramot te sem találhattál volna.

Aztán ott van az, a helyzet, hogy az 
egész táborban 2 kislány érkezik, fiú 
meg számtalan. Elmélyedés, papír el-
dob, új helyzet van, hiszen a tapasztalat 
azt mutatja, hogy egy kézműves foglal-
kozás nem feltétlenül köti le a fiúkat, ők 
kalandra vágynak. Tusolás után gyere-
kek elvonulnak, ötletelés. Múzsa homlo-
kon csókol: a mindennapi foglalkozások 
mellett, egy kis heti plusz: az eltűnt biro-
dalmi sas keresése. Egy sikeres feladat 
elvégzése után a jutalom egy térkép da-
rabkája, ami minden nap közelebb visz a 
sashoz. „Vérre” menő küzdelem a végső-
kig, amit a lányos csapat nyer, fiúk sértő-
dötten elkullognak, értetlenkednek. Per-
sze hisz férfiak, és ugye a büszkeség… 
Apró zökkenő, ami orvosolható: mondjuk 
tortával.

De papír ide vagy oda élményekkel tel-
ve zártuk a hetet.  Ismerkedtünk a római 
korral, a légió hadviselési szokásaival, 
fegyverzetével, ruházatavál. Készültek 
levendulazsákok, római kori ékszerek, 
mozaikok, agyagedények. Voltunk íjász-
kodni, lovagolni, apró élőlények után ku-
tattunk a Duna sekély partján egy kedves 
biológus segítségével, motorcsónakoz-
tunk, megismerkedtünk a fával, mint 
anyaggal, légiós kiképzést tartottunk, 
római kor ásatáson jártunk.

Sok minden egészen másképp zajlik 
egy tábor életében, mint az én időben. 
A „szigorúan vett” tematika némileg 
megköti az ember kezét; bár a takaro-
dót már nem vesszük annyira komolyan, 
a csendes pihenő nem túl csendes, és 
kívánságra készül a reggeli. Mégis az az 
érzésem, hogy egy-egy pillanat varáz-
sát senki nem veheti el tőlünk, visszük 
tovább az emlékeink közt, továbbadjuk 
a gyermekeinknek, és örömmel tölt el 
bennünket, ha ezeket ők is megtapasz-
talhatják.

Térdig gázolni a hűs folyóba, csilla-
gokat bámulni a tücsökciripelős éjsza-
kában, bosszankodni a szemedet maró 
füst miatt a tábortűz mellett, (de úristen! 
annak a ropogósra sült szalonnának és 
hagymának nincs párja), hála anyunak 
és apunak, hogy az én korongozott edé-
nyem a legszebb a világon, mezítláb jár-
ni a fűben, örülni a langyos esőnek, úgy 
enni a dinnyét, hogy csorog a lé végig a 
kezeden, új barátokat találni, hanyatt 
fekve élvezni a fák koronáján átszűrődő 
a napsütést.

Mindez persze nem kézzel fogható, de 
mindenképp egy életre szól.

Török Tímea
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Almásfüzitői labdarúgó utánpótlás hírek
Az Almásfüzitő SC labdarúgó utánpótlás csapatainál elindult 
a 2018/2019-es szezon. A munkát már augusztus közepén el-
kezdték a bajnokságban induló U14-es és U16-os csapatok.  
A Bozsik Programba idén U7-ben 2 csapattal, U9-ben, U11-ben 
neveztünk, a bajnoki rendszerben U14-ben és U16-ban neve-
zett egyesületünk csapatot. U7 és U9 csapatoknál továbbra is  
Petőcz Péter edző, U11 és U14 csapatoknál László Péter edző, 
U16-os csapatnál pedig Németh Gergő edző dolgozik a fiata-
lokkal. Változások a tavalyi évhez képest, hogy idén már U16-os 
csapatunk is indul a bajnokságban és tavaly 40 utánpótlás igazolt 
volt az ASC-ben idén már ez a szám 55 főre növekedett. U7 és 
U14 közötti csapataink játékosaink nagyon szép egyen melegí-
tővel rendelkeznek, mely az egységet is sugallja és U16-os csa-
patunk idén új mezgarnitúrát kap. U14-es és U16-as csapataink 
idén az idegenbeli mérkőzésekre busszal tudnak utazni, ami na-
gyon nagy segítség a labdarúgóknak, mert a tavalyi évben hála 
a segítő szülőknek autókkal oldottuk meg az utazást. Köszön-
jük, a támogatást a szülőknek, akikre mindig minden formában 
számíthatunk, köszönjünk a település önkormányzatának anyagi 
támogatását és köszönjük az egyesület elnökének Illés László-
nak az önzetlen munkáját, és hogy megteremti csapatainknak a 
biztos anyagi hátteret és a nyugodt munkát. 

    László Péter

utánpótlás vezető

Polgárőrszakkör
A szakkör céljai:

1. A mai fiatalság bevonása a társadalmi életbe; 
2. jogkövető állampolgárokká válásuk elősegítése;
3. az idősekre való oda figyelés;
4. a környezet megóvása;
5. iskolatársaik védelme;
6. a társadalomba való beilleszkedés a felnőtt korukra;
7. Almásfüzitő jövője érdekében a múltjával, a jelenével,  
 a helyi emberekkel, a helyi viszonyokkal való  
 megismerkedés;
8. ifjú lokálpatrióták, ifjú polgárőrök kinevelése.

A szakkörön részt vevők köre,  
5-8. osztályos tanulókra terjed ki.  
Fakultatív, szülői beleegyezéssel.

A szakkör gyakorisága, minden hónap 3. hetének péntek dél-
utánja, vagy szombati napja (pontos időpont faliújság, osztály-
főnökök útján kerül tudatásra). A teljes szakköri programot 
több évre tervezzük, úgy, hogy ahhoz bármikor csatlakozni le-
hessen, mivel a programpontok önállóak, nem egymásból kö-
vetkezően kerülnek, kerültek beállításra.

A polgárőr szakkör vezetője: Sass László a Füzitői Faluvédő 
Polgárőr Egyesület vezetője, telefon: 06 20 428 2457 Elérhe-
tőségünk: Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület Cím: 2931 Al-
másfüzitő, Rákóczi u. 7. fsz. 1. Mobil: 06 30 621 3244 E-mail: 
polgarorsegaf@gmail.hu  

A szülői munkaközösség részéről  
1-2 fő segítő kísérő szükséges  

20 fő feletti jelentkezési létszám esetén.

Az Almásfüzitőn kívüli programokhoz az utazás tömegközle-
kedési eszközökkel, szülői munkaközösségi felajánlás esetén 
személyautókkal. A tömegközlekedési eszköz árát 20 fő alatti 
létszámnál az egyesület vásárolja meg, nagyobb létszámnál 
minimális önköltségi árat számolunk fel. A szponzori, szülői 
felajánlásokat tisztelettel elfogadjuk! Gyülekezés, indulás az 
iskola aulájában.

Felszerelés, öltözet: egyesületünk minden tagjának egy „Al-
másfüzitő Polgárőrszakkör” feliratú pólót biztosít (a méret 
leadás az első szakkörön). Ruházat mindenkor az évszaknak, 
időjárásnak megfelelően. Kötelezően előírt felszerelés nincs, 
mindenki számára egyéni. Kérjük a szülőket, hogy gyermekek 
élelemmel, üdítő itallal történő ellátásáról gondoskodni szíves-
kedjenek.

Fsz. Hónap A program megnevezése

2018

1 Szeptember Látogatás a Komáromi  
Rendőrkapitányságon.

2 Október Ismerkedés a tatai laktanyával,  
technikai eszközeivel.

3 November Komáromi tűzoltóság eszközeivel  
ismerkedés.

2019

4 Január Légpuska lövészet  
a KVSE lövészszakosztálynál.

5 Február Esztergomi büntetés végrehajtási  
intézet megtekintése.

6 Március Bűnügyi Múzeum állandó kiállításának 
megtekintése.

7 Április
Timföldgyár múzeumban  

és az Almásfüzitői Önkormányzatnál  
látogatás.

8 Május Almásfüzitő közigazgatási területének, 
földrajzi egységeinek bejárása.

Sass László

FFPE Elnök

Polgárőrszakkör programja
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Közérdekű információk
2018. 6. szám

Beró László polgármester  
fogadóórája

2018. október 1-jén 10.00–11.00 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban és 14.00–15.00 óra 

között a Közösségi Házban.

dr. Szeidl Bernadett  
jegyző fogadóórája 

2018. október 15-én 9.00–12.00 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban és október 16-án 
14.00–15.00 óra között 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.

Háziorvosi rendelés
Háziorvos 

Dr. Úr Mihály
2932 Almásfüzitő, Petőfi út 6.

Tel.: 06 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.: 06 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.: 06 34 348 138 
Hétfő: 16.00–20.30 

Szerda: 11.00–14.30
Egészségház  

2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97. 
Tel.: 06 34 348 119 

Csütörtök: 8.00–12.00 
Péntek: 16.00–20.30

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, 13.00–16.00
Szerda 13.00–15.00 • Péntek 8.00–12.00

Almásfüzitői Szociális 
Alapellátási Intézmény
Intézményvezető: Sárai Lajos Istvánné

Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség: 
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6.  

(Művelődési Ház hátsó bejárata)
Telefon: 06 34 348 251 / 6 (mellék)
E-mail: szocalap.fuzito@gmail.com

Elérhetőség: 
2931 Almásfüzitő, KKV. ltp. 97. (Egészségház)

Telefon: 06 34 348 635

Családgondozó:  
Juhász-Burány Beáta

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.),  

13-17 óráig Művelődési Ház  
(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.)

Kedd: 10.00–14.00 óráig Művelődési Ház
Szerda: 8.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Egészségház (KKV 97.)
Péntek: 9.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház

 Gyermekjóléti családgondozó:  
Szabó Viktória
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00–12.00 óráig Művelődési Ház 
(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.),  

13-17 óráig Egészségház (KKV 97.)
Kedd: 10.00–14.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Szerda: 8.0012.00 óráig Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Művelődési Ház
Péntek: 9.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Idősek klubja
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád u. 1.
Telefon: 06 34 348 739

E-mail: ono@almasfuzito.hu
Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00–16.00 óráig
Kedd: 8.00–16.00 óráig

Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: 8.00–16.00 óráig

Péntek: 8.00–13.30 óráig

Bölcsőde
Bölcsődevezető:  

Sárai Lajos Istvánné
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád út 2.
Telefon: 06 34 348 738  

(időpont egyeztetés szükséges)
E-mail: szocalap. fuzito@gmail.com

Védőnői Szolgálat
Almásfüzitő, Petőfi út 6. 

Tel: 34 348 414
Védőnői várandós tanácsadás:

    Hétfő 8–10 óráig
Védőnői csecsemő tanácsadás: 

Hétfő 10–12 óráig
Védőnői fogadóóra:

 Hétfő 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig  
telefonos egyeztetés alapján

Orvossal tartott csecsemő tanácsadás: 
Minden hónap második szerdája,  

külön tájékoztatás szerint: 13.00–13.30

Védőnői Szolgálat
Egészségház

Almásfüzitő, KKV. Lakótelep 97.
Tel.: (kedd) 34 600 433

Védőnői várandós tanácsadás: 
Kedd 8.00–9.30 óráig

Védőnői csecsemő tanácsadás: 
Kedd 9.30–11 óráig
Védőnői fogadóóra: 

Kedd 11.00–12.00 óráig  
telefonos egyeztetés alapján

Orvossal tartott csecsemő tanácsadás: 
Minden hónap második keddje,  

külön tájékoztatás szerint 13.00–13.30 óráig
Védőnő: Vargáné Komlósi Klára 

Elérhetősége: tel: 06-30/474-4202
        E-mail: vedono@almasfuzito.hu

Gyógyszertár
Cím: Petőfi út 1. 

Tel.: 06 34 348 221
Hétfő: 9.00–14.00 • Kedd: ZÁRVA

Szerda: 11.00–16.00 • Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 9.00–14.00


